Załącznik do uchwały Nr XVII/244/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 11 kwietnia 2008r

POROZUMIENIE
zawarte w dniu ......................roku w Dębicy pomiędzy Powiatem Dębickim reprezentowanym
przez dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach:
1/Władysław Bielawa – Starosta
2/Czesław Kubek – Wicestarosta
a
Gminą Miasta Dębica reprezentowana przez:
Paweł Wolicki - Burmistrza Miasta Dębica
W sprawie przejęcia do realizacji zadań publicznych na drogach (ulicach) powiatowych w
mieście Dębica naleŜących do zarządcy drogi .
§1
Powiat Dębicki przekazuje

a Gmina Miasto Dębica przejmuje do realizacji

zadania

publiczne dotyczące wykonywania bieŜących obowiązków naleŜących do zarządcy drogi ,
szczegółowo określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(tekst.jednolity Dz.U.Nr 204 poz.2086 z 2004r z późn.zm.) w zakresie nastepujących
dróg(ulic) powiatowych :
1. Dębica – Zdziarzec (ul.Kosciuszki) –km 0+000-1+452

1,452km

2. Wielopole – Dębica(ul.Wielopolska) – km 22+510 – 25 +968

3,458km

3. Ul.Krakowska – km 0+000 – 3+220

3,220km

4. Ul.Rynek – km 0+000 – 0 +230

0,230km

5. Ul.Rzeszowska – km 0+000 – 2 +410

2,410km

6. Ul.1-go Maja – km 0+000 – 1 + 540

1,540km

7. Ul.Jana Pawła II – km 0+000 – 2 + 280

2,280km

8. Ul.Robotnicza – km 0+000 – 0+560

0,560km

9. Ul.Świętosława – km 0+000 – 5 + 050

5,050km

§2
Odprowadzanie wód z istniejących i nowobudowanych budynków i budowli oraz odpływy
wód powierzchniowych nie mogą być dokonywane bez pozwolenia wodnoprawnego do
istniejącej kanalizacji deszczowej , która to stanowi infrastrukturę ulic .
§3
1. W zamian za wykonywanie zadań o których mowa w §1 Powiat Dębicki zobowiązuje się
do przekazania Gminie Miasto Dębica na czas obowiązywania porozumienia
comiesięczną kwotę 28 000złotych ( słownie : dwadzieścia osiem tysięcy złotych) .
2. Inne uzasadnione zadania realizowane na drogach powiatowych na terenie miasta Dębica
poza przedmiotowym porozumieniem będą kaŜdorazowo uzgadniane między stronami
w odrębnych porozumieniach .
3. Zapłata kwoty o której mowa w ust.1 nastąpi do ostatniego dnia kalendarzowego danego
miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Dębicy Bank Pekao S.A. o Dębica nr rachunku
36 1060 0076 0000 3200 0048 5057.
§4

1.

Porozumienie zawiera się na czas od 01 maja 2008r do 30 kwietnia 2009r;

2.

Gmina Miasto Dębica po realizacji zadania przedstawi rozliczenie wykorzystania
otrzymanych środków .

§5
Porozumienie zostało sporządzone w 4 –ch jednobrzmiących egzemplarzach , po 2 egz. dla
kaŜdej ze stron.

§6
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Zarząd Powiatu Dębickiego

Burmistrz Gminy Miasto Dębica

