UCHWAŁA NR VI/44/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie przejęcia prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. nr 594, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Miasta Dębica przejmuje do prowadzenia powierzone zadanie publiczne Powiatu Dębickiego
z zakresu dróg publicznych w ramach bieżącego utrzymania dróg w mieście Dębica na zasadach szczegółowo
określonych w porozumieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Szczepan Mroczek
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Załącznik do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 12 maja 2015 r.
POROZUMIENIE 072.5.2015
zawarte w dniu .......................... w Dębicy pomiędzy Powiatem Dębickim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu Dębickiego w osobach:
1. Andrzej Reguła

– Starosta

2. Mateusz Pasek

– Wicestarosta

a
Gminą Miasta Dębica reprezentowana przez:
Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębica
w sprawie przekazania do realizacji Gminie Miasta Dębica bieżącego utrzymania dróg powiatowych na
terenie Gminy Miasta Dębica w zakresie: zbieranie nieczystości z pasa drogowego - chodniki i pasy zieleni,
koszenie traw w pasach zieleni, opróżnianie koszy ulicznych.
Porozumienie zawarto w wykonaniu:
- Uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr VI.46.2015 z dnia 11 maja 2015 r.
- Uchwały Rady Miejskiej w Dębicy Nr VI/44/2015 z dnia 12 maja 2015 r.
§ 1. Niniejszym porozumieniem Powiat Dębicki przekazuje, a Gmina Miasta Dębica przejmuje
do realizacji zadania zarządcy drogi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych
na terenie Gminy Miasta Dębica w zakresie; zbieranie nieczystości z pasa drogowego - chodniki i pasy zieleni,
koszenie traw w pasach zieleni, opróżnianie koszy ulicznych – przy udziale środków finansowych:
– – z budżetu Powiatu Dębickiego

67.000,00 zł

– – z budżetu Gminy Miasta Dębica

20.000,00 zł

Kwota z budżetu Gminy Miasta Dębica jest przeznaczona na zakup koszy.
§ 2. Na Gminie Miasta Dębica spoczywają obowiązki wynikające z zakresu przejętych zadań,
a wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460, z późn. zm.)
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907, z późn. zm.).
§ 3. 1. Powiat
Dębicki
przekaże
na
rachunek
bankowy
Gminy
Miasta
Dębica
Nr 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419 po zawarciu porozumienia zadeklarowaną kwotę dotacji o której mowa
w § 1 porozumienia w dwóch transzach tj.:
- 33.500,00 zł – do 15.06.2015r.
- 33.500,00 zł – do 15.09.2015r.
2. Gmina Miasta Dębica przeznaczy otrzymaną dotację na
na wskazany w niniejszym porozumieniu cel do dnia 31 grudnia 2015r.

refundację

poniesionych

kosztów

§ 4. 1. Gmina Miasto Dębica oświadcza, że znane są jej warunki udzielania dotacji oraz
że będzie ona wykorzystana wyłącznie na realizację zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia, zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
2. W zakresie przekazanego zadania Gmina Miasta Dębica sprawuje nadzór nad przebiegiem i realizacją
zadania stanowiącego przedmiot porozumienia, stosując kryterium celowości, gospodarności i rzetelności.
§ 5. 1. Gmina Miasta Dębica przedłoży
w terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku.
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2. Rozliczenie dotacji zawierało będzie: zestawienie wszystkich dokumentów stanowiących podstawę
wydatkowania z adnotacją na każdym dokumencie płatniczym „płatne ze środków Powiatu Dębickiego
w wysokości ....„ w tym w szczególności uwierzytelnione kserokopie faktur oraz potwierdzeń wykonania przelewów
wydanych z dotacji środków, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty powinny być zatwierdzone do wypłaty i opisane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
wydanym na podstawie art. 39, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
4. W
przypadku
niewykorzystania
dotacji,
Gmina
Miasta
w terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku na rachunek
o numerze: 33 8642 1139 2013 3913 5438 0008.

Dębica
bankowy

dokona
jej
zwrotu
Powiatu Dębickiego

5. Od kwoty dotacji zwróconej przez Gminę Miasto Dębica po 15 stycznia 2016 roku będą naliczone odsetki
w wysokości
określonej
jak
dla
zaległości
podatkowych
począwszy
od dnia 16 stycznia 2016 roku.
6. Dotacja udzielona przez Powiat Dębicki, Gminie Miasta Dębica, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobrana nienależnie podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Dębickiego wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniającej zwrot
dotacji.
§ 6. 1. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas realizacji wymienionego powierzonego zadania do dnia
31.12.2015r.
2. Porozumienie
ze stron.

spisano

w czterech

jednobrzmiących

egzemplarzach

po

dwa

dla

każdej

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Powiatu Dębickiego

Gmina Miasto Dębica

....................................................

.............................................

Id: D0F98F99-F74F-4E82-A066-D7EFE72488CB. Podpisany

Strona 2

