UCHWAŁA Nr IX/71/07
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia przez Gminę Rymanów do prowadzenia zadań publicznych należących
do Powiatu Krośnieńskiego.
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:
§1
Gmina Rymanów przyjmuje od Powiatu Krośnieńskiego do prowadzenia zadanie publiczne
należące do Powiatu krośnieńskiego, a polegające na:
 odbudowie nawierzchni na trzech odcinkach drogi powiatowej Nr 2113R
Pastwiska - Puławy
§2
Szczegółowe warunki realizacji powierzonych zadań określone zostały w porozumieniu,
którego projekt stanowi załącznik do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr IX/71/07,
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Porozumienie
Zawarte w dniu ……………. r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:
 Jan Juszczak - Starosta Powiatu Krośnieńskiego
 Jan Pelczar - Dyrektor, Etatowy Członek zarządu Powiatu Krośnieńskiego
zwanym dalej Powierzającym, a
Gminą Rymanów, reprezentowaną przez:
 Jana Rajchla - Burmistrza Gminy zwanym Przyjmującym
§1
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz, U. z 2001 r. Nr 142, póz, 1592 z późn. zm,), art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz, U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm. ) oraz uchwały Nr IX/71/07
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 31 sierpnia 2007 r. i uchwały Nr ……………. Rady
Powiatu Krośnieńskiego z dnia
…………… r. Powierzający powierza Przyjmującemu
część zadań należących do Powierzającego a wynikających z art. 20 ustawy o drogach
publicznych w stosunku do drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska - Puławy a polegających
na odbudowie nawierzchni na trzech odcinkach drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska Puławy.
§2
Powierzający zastrzega sobie prawo do:
1. żądania informacji o przebiegu wykonania powierzonych zadań,
2. kontrolowania realizacji powierzonych zadań,
§3
1.

W ramach realizacji zadania wymienionego w § 1 do 30 listopada 2007 r.
Przyjmujący zobowiązuje się odbudować, ze środków własnych, nawierzchnię na
następujących odcinkach drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska - Puławy :
a)
b)

c)

Odcinek I w kilometrze 2+675 ÷ 2+700 o powierzchni 25.0x5,0=125,0 m2
Odcinek II w kilometrze 5+250 ÷ 6+015 o powierzchni 65,0x5,0-325,0 m2
Odcinek III w kilometrze 8+900 ÷ 8+918 o powierzchni 18,0x5,0= 90,0 m:

2. Zadanie, o którym mowa w § l Powierzający dofinansuje w kwocie l 000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc zł.).
§4
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,

§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego,
§6
Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron oraz dwa egzemplarze celem ogłoszenia.
§7
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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