
 

 

POROZUMIENIE 

WÓJT GMINY PRZEWORSK 

z dnia 3 grudnia 2019 r. 

Wójt Gminy Przeworsk 

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XII/106/2019 z dnia 28 listopada 

2019 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Przeworsk i Gminą Tryńcza 

w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Gminy Przeworsk i Gminy Tryńcza w sprawie realizacji 

zadania pn. „ Budowa dróg gminnych na gruntach wydzielonych z działek nr 2277/1, 2340/4, 2343/3 

położonych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, własność Gminy Tryńcza na podstawie 

Kw.PR2R/00009787/1”, Uchwały Rady Gminy Tryńcza Nr XI/103/2019 z dnia 30 września 2019 roku 

w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Przeworsk a Gminą Tryńcza w sprawie 

realizacji zadania pn. „ Budowa dróg gminnych na gruntach wydzielonych z działek nr 2277/1, 2340/4, 2343/3 

położonych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, własność Gminy Tryńcza na podstawie 

Kw.PR2R/00009787/1” o następującej treści: 

§ 1. Gmina Tryńcza zobowiązuje się zmienić przeznaczenie wyżej wymienionych działek powstałych 

w wyniku podziału, którego podział wstępny opracowany przez geodetę uprawnionego stanowi załącznik do 

niniejszego porozumienia, z aktualnego przeznaczenia rolnego na działki o przeznaczeniu drogowym i nadać 

drogom powstałym w wyniku podziału status dróg publicznych. 

§ 2. 1) Realizatorem zadania będzie Gmina Tryńcza, która opracuje dokumentację budowlaną oraz uzyska 

pozwolenie na budowę. 

2) W ramach zadania opisanego w ust. 1 Gmina Tryńcza przeprowadzi cały proces budowlany w tym 

w szczególności zleci wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski nad inwestycją. 

3) W celu realizacji zadania Gmina Tryńcza przeprowadzi postepowanie przetargowe na wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych oraz nadzór inwestorski nad inwestycją w trybie przepisów 

o zamówieniach publicznych oraz zrealizuje zadanie jako Inwestor. 

4) Gmina Tryńcza i Gmina Przeworsk na własny koszt zapewni utrzymanie oraz remont dróg powstałych 

w wyniku realizacji zadania w udziale po 50% kosztów. 

§ 3. Gmina Przeworsk zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 

U. z 2019r. poz. 506) uzyska zgodę zebrania wiejskiego wsi Grzęska na realizację inwestycji w terminie 

3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia. Uzyskana zgoda uprawniać będzie Gminę Tryńcza do 

wyłącznego rozporządzania mieniem gminnym położonym przy drodze stanowiącej przedmiot inwestycji. 

§ 4. 1) Gmina Przeworsk udzieli Gminie Tryńcza dotacji na budowę dróg w kwocie stanowiącej  

50% całkowitego kosztu budowy. W przypadku pozyskania finansowania budowy dróg ze źródeł 

zewnętrznych, dotacja nie przekroczy 50% całkowitego kosztu budowy dróg pomniejszonego o środki 

zewnętrzne. 
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2) Rozliczenie zadania nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zapłaty przez Gminę Tryńcza za realizację zadania, 

w oparciu o złożone przez Gminę Tryńcza sprawozdania zawierającego: 

- całkowity koszt zadania z podziałem na źródła finansowania poszczególnych kosztów, 

- kserokopie rachunków lub faktur VAT oraz dowody ich zapłaty poświadczone za zgodność z oryginałem 

3) Gmina Przeworsk zobowiązuje się przekazać dotację w terminie 30 dni od daty otrzymania sprawozdania 

i rachunków opisanych w ust.2 

§ 5. 1) Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

2) Porozumienie zawarto na czas określony dwóch lat od dnia jego zawarcia. 

§ 6. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach 

nieuregulowanych umową zastosowane mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

Wójt Gminy Tryńcza 

 

 

 

Wójt Gminy Przeworsk 

 

 

Daniel Krawiec 
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