
 

 

POROZUMIENIE 

ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO 

z dnia 18 stycznia 2019 r. 

w sprawie powierzenia przez Powiat Leżajski  Miastu i Gminie Nowa Sarzyna  

prowadzenia zadania publicznego 

zawarte pomiędzy: 

1. Powiatem Leżajskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Leżajskiego w imieniu którego działają:

             

1/ Marek Śliż – Przewodniczący Zarządu         

2/ Lucjan Czenczek – Wiceprzewodniczący Zarządu,        

zwanym dalej Powiatem           

a:              

2. Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:    

- Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – Andrzeja Rychel      

 

działając na podstawie: 

- art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.); 

- art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. 

zm.); 

- art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.); 

- uchwały nr IV/30/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania przez 

Powiat Leżajski, Miastu  i  Gminie Nowa Sarzyna, prowadzenia zadania publicznego, 

- uchwały nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dn. 27 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia przez 

Miasto i Gminę Nowa Sarzyna zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego, 

dotyczącego zimowego utrzymania chodnika i ciągów pieszo jezdnych na drogach powiatowych, 

o następującej treści: 

§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania obowiązki w zakresie zimowego utrzymania 

chodników i ciągów pieszo jezdnych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nowa 

Sarzyna. 

2. Porozumienie zawiera się na czas nieoznaczony. 
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§ 2. 1. Na realizację zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo jezdnych na drogach powiatowych 

Powiat będzie przekazywał Gminie dotację celową, której wartość zostanie każdorazowo ustalona w odrębnej 

umowie z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Kwota dotacji na sezon będzie wynosić co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) na 1 km chodnika. 

3. Dotacja na sezon zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo jezdnych będzie przekazywana 

Gminie w terminie do 15 stycznia każdego roku z zastrzeżeniem ust.4. 

4. Dotacja na sezon 2018/2019 będzie przekazywana Gminie w terminie do 15 lutego 2019 roku. 

5. Rozliczenie dotacji Gmina będzie przekazywać Powiatowi w terminie do 15 maja każdego roku. 

§ 3. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na 

jakie je uzyskała i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. 

§ 4. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu porozumienia, jak również 

za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją niniejszego porozumienia ponosi Gmina. 

§ 5. 1. Porozumienie niniejsze może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem, dokonanym na piśmie, ze skutkiem na koniec kwartału. 

2. Gmina ma prawo rozwiązać porozumienie bez okresu wypowiedzenia w przypadku nie zawarcia umowy,  

o której mowa w §2 ust. 1 w terminie do 30 listopada. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy ustawy o drogach publicznych oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 9. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

Powiat Leżajski:      Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 

  

Przewodniczący Zarządu 

 

 

Marek Śliż 

 

Wiceprzewodniczący Zarządu 

 

 

Lucjan Czenczek 

Burmistrz Miasta i Gminy  

Nowa Sarzyna 

 

 

Andrzej Rychel 
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