Załącznik do Uchwały nr XXIX / 468 / 09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 17 kwietnia 2009 r.

POROZUMIENIE
zawarte w dniu … … … … … w Dębicy pomiędzy Gminą Miasta Dębica z siedzibą
przy ul. Ratuszowej 2 w Dębicy, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Dębica – Pawła Wolicki
a
Powiatem Dębickim z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4 w Dębicy, reprezentowaną
przez:
Starostę Dębickiego –
Wicestarostę Dębickiego –

Władysława Bielawa
Czesława Kubek

w sprawie przejęcia i współfinansowania z Powiatem Dębickim zadania w ciągach
dróg powiatowych pod nazwą: Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Kościuszki
w Dębicy.
Gmina Miasta Dębica i Powiat Dębicki zawierają następującej treści porozumienie:
§1
Gmina Miasta Dębica i Powiat Dębicki uzgadniają obustronne wykonanie zadań
w ciągu dróg powiatowych pod nazwą: Remont nawierzchni na ul. Kościuszki
w Dębicy przy udziale środków finansowych w 2009 r.:
a) z budŜetu Gminy Miasta Dębica w wysokości: 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
b) z budŜetu Powiatu Dębickiego w wysokości: 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§2
Na Gminie Miasto Dębica spoczywają obowiązki wynikające z ustawy „Prawo
budowlane” (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 204,
poz. 177 ze zm.).
§3
Strony porozumienia ustalają, Ŝe w celu dokonania rozliczenia zadania, o którym
mowa w § 1 powołana zostanie komisja, w skład której wejdą:
a) przedstawiciele Gminy Miasta Dębica wyznaczeni przez Burmistrza Miasta
Dębica – 2 osoby,
b) przedstawiciele Powiatu Dębickiego wyznaczeni przez Zarząd Powiatu
Dębickiego – 2 osoby.

§4
Gmina Miasta Dębica, zgodnie § 2 niniejszego porozumienia przygotuje protokół
określający ilość robót, a prace zostaną wykonane w oparciu o zawartą z POLDIM
DĘBICA S. A. umowę roczną z 20.02.2009 r. na remonty cząstkowe i krótkie nakładki
asfaltowe na ulicach oraz regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej – włazy
kanałowe i kratki na terenie miasta Dębica.
§5
W zakresie uzgodnionych zadań Gmina Miasta Dębica pełnić będzie nadzór nad
przebiegiem i realizacją zadań stanowiących przedmiot porozumienia stosując
kryterium celowości, gospodarności oraz dokona odbioru wszystkich robót
zanikających.
§6
1. O dacie odbioru końcowego zadań Gmina Miasta Dębica powiadomi Powiat
Dębicki pisemnie.
2. Powiat Dębicki przekaŜe środki finansowe w terminie 21 dni od otrzymania noty
księgowej, wystawionej przez Gminę Miasta Dębica. Opóźnienie w zapłacie
spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
§7
Postanowienia końcowe:
1. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas realizacji zadania wymienionego
w 2009 r.
2. Porozumienie wchodzi z 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.

ZARZĄD POWIATU:

BURMISTRZ MIASTA DĘBICA:

