Załącznik do uchwały
Nr XXV/398/08
z dnia 19 grudnia 2008r.

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ………………….. pomiędzy Powiatem Dębickim reprezentowanym przez:
1. ………………………..…
2. …………………………..
zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem, a
Gminą Miasta Dębica reprezentowaną przez:
1. …………………………...
2. ……………………………
zwaną w dalszej części Zarządcą Drogi
w sprawie przejęcia i współfinansowania zadań inwestycyjnych w ciągach dróg powiatowych
pod nazwą: „ Rozbudowa ulicy Świętosława na odcinku od ulicy Wiśniowej do nr 154” .
,
1. Porozumienie zawarte zostaje na podstawie:
1) Uchwały Rady Powiatu Nr…….. z dn. …….
2) Uchwały Rady Miejskiej Nr…….. z dn. …….
2. Powiat jako właściciel ulicy Świętosława upowaŜnia Zarządcę Drogi do:
a) przygotowania pełnej dokumentacji formalno - prawnej, budowlanej niezbędnej do
uzyskania pozwolenia na budowę drogi,
b) przygotowania i złoŜenia wniosku o ustalenie lokalizacji drogi i pozwolenia na budowę,
c) przebudowy ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Wiśniowej
do nr 154.
3. Finansowanie realizacji zadania w 2009 roku będzie się odbywać:
- z budŜetu Gminy Miasta Dębica
- z budŜetu Powiatu Dębickiego

550.000 zł
2.500 zł

4. Na inwestorze zastępczym spoczywają obowiązki wynikające z ustawy „Prawo
budowlane” oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.
5. Strony porozumienia ustalają, Ŝe w celu dokonania rozliczenia zadania powołana zostanie
komisja w skład której wejdą:
.
- przedstawiciele Gminy Miasta Dębica wyznaczeni przez Burmistrza
2 osoby
,
- przedstawiciele Powiatu Dębickiego wyznaczeni przez Zarząd Powiatu 2 osoby.
6. Powiat przekaŜe zadeklarowaną kwotę 2.500 zł na konto Urzędu Miejskiego w Dębicy na
wniosek strony realizującej zadanie wraz z załączonymi kserokopiami faktur i protokołu
odbioru końcowego. O dacie odbioru końcowego Gmina Miasta Dębica powiadomi pisemnie
Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy.

7. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
8. Porozumienie sporządzono w czterech
2 egzemplarze dla kaŜdej ze stron.
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