RADA
UCHWAŁA Nr XVII/242/20
Rady Gminy Łańcut
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Łańcuckiego zadania publicznego
polegającego na „Letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach
powiatowych na terenie Gminy Łańcut z wyłączeniem remontów,
modernizacji i budowy chodników"
Na podstawie art. 8 ust.2a i art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz.2068 z późn. zm.) Rada Gminy Łańcut
u c h w a 1 a, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Łańcuckiego do wykonania przez
Gminę Łańcut zadania publicznego polegającego na „Letnim i zimowym utrzymaniu
chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łańcut z wyłączeniem
remontów, modernizacji i budowy chodników".
2. Przejęcie zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na mocy porozumienia
zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Łańcut a Zarządem Powiatu Łańcuckiego,
którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Łańcut do zawarcia porozumienia z Powiatem
Łańcuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w sprawie przejęcia do
prowadzenia w 2020 roku zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1
regulującego w szczególności sposób wzajemnego rozliczenia finansowego stron,
czas jego obowiązywania, formę i tryb zmiany porozumienia.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADY

Y ŁAŃCUT

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/242/20
Rady Gminy Łańcut
z dnia 17 lutego 2020 r.

Porozumienie Nr....
Powiatu Łańcuckiego i Gminy Łańcut
z dnia

w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego
zawarte w Łańcucie pomiędzy Powiatem Łańcuckim z siedzibą w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2,
NIP: 815 16 32 564, R E G O N : 690581376
zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
Adama Krzysztonia - Starostę Łańcuckiego
Barbarę Pilawę - Kraus - Wicestarostę Łańcuckiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Stanisława Barnata
a Gminą Łańcut z siedzibą w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2a NIP: 815-16-32-222,
REGON: 690581790,
zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:
Jakuba Czarnotę - Wójta Gminy Łańcut
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łańcut Wiktora Skoczyńskiego

§i
Powiat i Gmina zawierają porozumienie na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j . Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 19
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2068
z późn. zm.), art. 8 ust.2 a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Gminy Łańcut z dnia... r.

§2
Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie „Letnie i Zimowe utrzymanie
chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łańcut z wyłączeniem
modernizacji i budowy chodników", zwane dalej

„przedmiotemporozumienia".

remontów,

§3
Gmina zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności związane z utrzymaniem letnim i zimowym
chodników przy drogach powiatowych.

§4
Do czynności wynikających z porozumienia leżących po stronie Powiatu, upoważnia się Zarząd
Dróg Powiatowych w Łańcucie.

§5
1. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie środki finansowe na realizację

przedmiotu

porozumienia.
2. Gmina i Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie uzgodnią wspólnie harmonogram i zasady
utrzymania chodników na poszczególnych odcinkach dróg powiatowych.
3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu porozumienia jak
również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją niniejszego porozumienia
ponosi Gmina.
4. Zarząd Dróg Powiatowych sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadań przez
Gminę.

§6
Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Porozumienie obowiązuje od

§7
2020 do 31 grudnia 2020 r.

§8

Każdej ze stron porozumienia przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z
zachowaniem 1 -miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§9
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o drogach
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.

§10
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.

§11

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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