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POROZUMIENIE NR III.24-RIZ/2019
zawarte w dniu 31 grudnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Jan Pelczar - Starosta Powiatu
2. Andrzej Guzik - Wicestarosta
przy kontrasygnacie:
3. Krystyna Kasza - Skarbnik Powiatu Krośnieńskiego
zwanym dalej „Przekazującym”
a Gminą Iwonicz-Zdrój w imieniu której działa:
1. Witold Kocaj - Burmistrz Gminy
przy kontrasygnacie:
2. Janusz Turek - Skarbnik Gminy
zwanym dalej „Przyjmującym”
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych.
§ 1. Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 19 ust. 4 oraz art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/101/2019 Rady
Miejskiej w Iwoniczu - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. i Uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Powiatu
Krośnieńskiego z dnia 29 listopada 2019 r.
Przekazujący powierza Przyjmującemu zadanie własne wynikające z art. 20 ustawy o drogach
publicznych, należących do Powiatu Krośnieńskiego, a realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Krośnie, tj. zarządcę dróg powiatowych, polegające na zimowym utrzymaniu n/w dróg powiatowych.
Wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do zimowego utrzymania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój:
P2002R
P1976R

Iwonicz - Iwonicz Zdrój
Krosno - Rogi - Iwonicz

RAZEM [km]

5,236
0,912

6,148

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–2–

Poz. 61

§ 2. 1. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontrolowania jakości realizacji przez Przyjmującego zadania
określonego w § 1.
2. Kontrola dokonywana będzie przez upoważnionych przedstawicieli Przekazującego, przy udziale
przedstawicieli Przyjmującego.
§ 3. 1. Na realizację zadania określonego w § 1 porozumienia, Przyjmujący otrzyma w 2020 r. od
Przekazującego dotację celową w łącznej kwocie 30.125,20 zł (brutto), słownie: trzydzieści tysięcy sto
dwadzieścia pięć złotych 20/100, tj. 4.900,00 zł/km x 6,148 km = 30.125,20 zł (brutto).
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana zostanie w 2020 r. na konto bankowe Gminy Iwonicz –
Zdrój. Nazwa banku: Bank Pekao SA, nr konta: 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 w następujących
transzach:
- do 30 stycznia 2020 r.: 15.062,60 zł (brutto)
- do 30 listopada 2020 r.: 15.062,60 zł (brutto)
3. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Przekazującego.
4. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 2 dotyczących przekazania dotacji,
Przyjmującemu przysługują odsetki ustawowe jak za opóźnienie.
5. Wykorzystanie dotacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.
6. Rozliczenie dotacji nastąpi zgodnie z art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) na podstawie dokumentów rozliczeniowych (faktur/not)
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
7. Wydatkowanie środków przez Przyjmującego nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
§ 4. 1. Porozumienie na realizację zadania określonego w § 1 zawiera się na okres od dnia 1 stycznia
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z tym, że rozliczenie dotacji nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie, po uprzednim 2 - tygodniowym wypowiedzeniu.
§ 5. 1. Przekazujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku:
1) stwierdzenia wykorzystania
porozumienia,

przekazanych

środków

w sposób

niezgodny

z zasadami

i z celem

2) niewykonania lub rażąco niedbałego wykonywania powierzonego zadania.
2. Przyjmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku opóźnienia w przekazywaniu poszczególnych transz dotacji przez Przekazującego.
§ 6. Przyjmujący zobowiązany jest w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, do ponoszenia
odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich, korzystających z dróg powiatowych objętych porozumieniem
z tytułu nienależytego wykonywania powierzonego zadania, tj. od szkód związanych z nieprawidłowym
zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przez Przyjmującego.
§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają, pod rygorem ich nieważności, pisemnej zgody obu stron.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym oraz inne przepisy szczególne.
§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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