Załącznik do Uchwały Nr XV/203/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 31 stycznia 2008r

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 08 lutego 2008r roku w Dębicy pomiędzy Gmina Miasta Dębica
reprezentowaną przez:
Pawła Wolickiego - Burmistrza Miasta Dębica
a
Powiatem Dębickim reprezentowanym przez dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach:
Władysław Bielawa – Starosta Dębicki
Czesław Kubek – Wicestarosta Dębicki
W sprawie przejęcia i współfinansowania z Powiatem Dębickim zadania w ciągach dróg
powiatowych pod nazwą:
1) Remont chodnika przy ulicy Krakowskiej w Dębicy ( na odcinku od Szopena
w
kierunku zachodnim) ;
2) Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulicy Robotniczej z ulicą
Rzeszowską w Dębicy;
3) Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulicy Krakowskiej z ulicą
1-go Maja w Dębicy
Gmina Miasto Dębica i Powiat Dębicki zawierają następującej treści porozumienie
§1
Gmina Miasto Dębica i Powiat Dębicki uzgadniają obustronne wykonanie zadań w ciągu dróg
powiatowych pod nazwą:
1.
Remont chodnika przy ulicy Krakowskiej w Dębicy ( na odcinku od Szopena
w kierunku zachodnim) przy udziale środków finansowych w 2008r:
 z budŜetu Gminy Miasta Dębica w wysokości: 50.000,00zł
 z budŜetu Powiatu Dębickiego w wysokości: 50.000,00zł
2.
Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulicy Robotniczej
z ulicą Rzeszowską w Dębicy przy udziale środków finansowych w 2008r:
 z budŜetu Gminy Miasta Dębica w wysokości: 10.000,00zł
 z budŜetu Powiatu Dębickiego w wysokości: 10.000,00zł
3.
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulicy Krakowskiej
z ulicą 1-go Maja w Dębicy przy udziale środków finansowych w 2008r:
 z budŜetu Gminy Miasta Dębica w wysokości: 100.000,00zł
 z budŜetu Powiatu Dębickiego w wysokości: 100.000,00zł
§2
Na Gminie Miasto Dębica spoczywają obowiązki wynikające z ustawy “Prawo budowlane”
(Dz. U. tj. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz. U. t.j. z 2004 r Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.).
§3
Strony porozumienia ustalają, ze w celu dokonania rozliczenia zadań o których mowa
w §1 powołana zostania komisja w skład której wejdą:
przedstawiciele Gminy Miasta Dębica wyznaczeni przez Burmistrza Miasta Dębica-2 osoby
przedstawiciele Powiatu Dębickiego wyznaczeni przez Zarząd Powiatu Dębickiego-2osoby
§4
Gmina Miasta Dębica zgodnie z §2 niniejszego porozumienia przyjmuje obowiązki inwestora
i przygotowuje dokumentacje techniczną oraz dokumentację przetargową konieczna do
realizacji wyznaczonego zadania a takŜe dokona rozliczenia inwestycji.
§5
W zakresie uzgodnionych zadań Gmina Miasto Dębica pełnić będzie nadzór nad przebiegiem
i realizacją zadań stanowiących przedmiot porozumienia stosując kryterium celowości,
gospodarności oraz dokona odbioru wszystkich robót zanikających.
§6
1.Przekazanie środków finansowych przez Powiat Dębicki nastąpi po zakończeniu kaŜdego
zadania na podstawie wniosku Gminy Miasta Dębica w terminie do 14 dni od daty odbioru
robót. O dacie odbioru końcowego zadań Gmina Miasto Dębica powiadomi Powiat Dębicki
pisemnie.
2. Powiat Dębicki przekaŜe środki finansowe w terminie 14 dni od otrzymania wniosku
o którym mowa w ust.1.Opóźnienie w zapłacie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
§7
Postanowienia końcowe:
1.Porozumienie niniejsze zawiera się na czas realizacji zadania wymienionego w 2008 roku.
2.Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
3.Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze
stron.
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia wymagają dla swojej waŜności formy
pisemnej.
5.Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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