
 

 

POROZUMIENIE  

Zawarte w dniu 24.04.2017r. w Leżajsku pomiędzy Powiatem Leżajskim reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu Leżajskiego z siedzibą: ul. Kopernika 8,  37-300 Leżajsk, w imieniu, którego działają: 

1.  Przewodniczący Zarządu – Marek Śliż 

2.  Członek Zarządu – Lucjan Czenczek 

a Gminą Grodzisko Dolne z siedzibą Grodzisko Dolne 125A, 37-306 Grodzisko Dolne, 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Jacka Chmurę, 

Strony porozumienia, działając na podstawie: 

- art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1440, z późń. 

zm.) 

- art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 814, 

z późń. zm.) 

- art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 08 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446, z późń. 

zm.) 

- uchwały nr XLII/197/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody 

na przekazanie Gminie Grodzisko Dolne zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu 

Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1275R w miejscowościach Zmysłówka i Laszczyny, 

gm. Grodzisko Dolne. 

- uchwały nr XXXI/253/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne  z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego 

z zakresu zarządzania droga powiatową nr 1275R Budy Łańcuckie – Laszczyny w km 20+888 – 23+198 

w miejscowościach Zmysłówka i Laszczyny, gm. Grodzisko Dolne. 

zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1. Zarząd Powiatu Leżajskiego jako zarządca dróg powiatowych, przekazuje, a Wójt Gminy Grodzisko 

Dolne, działając jako zarządca dróg gminnych, przejmuje od dnia podpisania porozumienia prowadzenie 

zarządzania drogą powiatową Nr 1275R Budy Łańcuckie – Laszczyny w miejscowości Zmysłówka 

i Laszczyny, Gmina Grodzisko Dolne, w km 20+888 – 23+198. 

§ 2. Wójt Gminy Grodzisko Dolne przyjmuje do realizacji zadania zarządcy drogi, w zakresie pełnienia 

funkcji inwestora przebudowy drogi nr 1275R Budy Łańcuckie – Laszczyny, w miejscowości Zmysłówka 

i Laszczyny, Gmina Grodzisko Dolne, w km 20+888 – 23+198. 

§ 3. Powiat Leżajski udzieli Gminie Grodzisko Dolne dotacji w wysokości 50% kosztów realizacji zadania 

pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 1275R Budy Łańcuckie - Laszczyny 

w miejscowości Zmysłówka i Laszczyny”.  Przewidywany koszt wynosie około 30 000,00 zł. Ostateczna 

wartość zadania zostanie ustalona po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. 

§ 4. Zarząd Powiatu Leżajskiego zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny 

prowadzenia zadań, wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości 

i gospodarności. 
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§ 5. Gmina Grodzisko Dolne z tytułu realizacji zadania objętego porozumieniem ponosi odpowiedzialność 

wobec Powiatu Leżajskiego i osób trzecich. 

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron 

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

§ 7. Przekazanie drogi, o której mowa w §1, nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, w obecności 

przedstawicieli stron porozumienia. 

§ 8. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 12. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dziennik Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

Strony ustalają, że czynności związane z przekazaniem niniejszego porozumienia do opublikowania 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego prowadzić będzie Wójt Gminy Grodzisko Dolne. 
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