Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 130
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POROZUMIENIE
z dnia 16 lipca 2007 r.
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych
zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi
Strony porozumienia:
1. Zarz¹d Powiatu Poznañskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:

4) remontu chodnika drogi powiatowej
(ul. Skórzewska w Wysogotowie).

2405P

§2. Gmina zobowi¹zuje siê do sfinansowania zadañ,
o których mowa w §1 w ca³oci ze rodków w³asnych.

Starosta Poznañski - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznañski - Tomasz £ubiñski
2. Gmina Tarnowo Podgórne w imieniu której dzia³a:
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

§3. 1. Szczegó³owy zakres zadañ okreli dokumentacja projektowa, któr¹ nale¿y uzgodniæ z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Poznaniu.
2. W czynnociach zwi¹zanych z odbiorem technicznym
zrealizowanych prac zapewniony zostanie udzia³ przedstawiciela Zarz¹du Dróg Powiatowych.

podstawa prawna
Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze
zm.) oraz zgodnie z Uchwa³¹ nr XI/89/2007 Rady Gminy
Tarnowo Podgórne z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie
przejêcia od Powiatu Poznañskiego niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi, Uchwa³¹ nr XII/
97/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 maja 2007
r. w sprawie zmiany uchwa³y nr XI/89/2007 z dnia
24 kwietnia 2007 r. w sprawie przejêcia od Powiatu Poznañskiego niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami
powiatowymi i Uchwa³¹ Nr VIII/64/III/2007 Rady Powiatu
Poznañskiego z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powierzenia
Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadañ publicznego
zarz¹dzania drogami powiatowymi:

3. Zadania, po zakoñczeniu ich realizacji, zostan¹
przekazane Zarz¹dowi Dróg Powiatowych na podstawie protoko³u zdawczo - odbiorczego.
§4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§5. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§6. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po 2 dla ka¿dej ze stron.
Porozumienie podpisali:
1.

§1. Zarz¹d Powiatu Poznañskiego powierza, a Gmina Tarnowo Podgórne przejmuje do prowadzenia w roku
2007 zadanie publiczne - zarz¹dzanie drogami powiatowymi
w zakresie:

2) remontu chodnika drogi powiatowej nr 2411P ( ul. Szkolna
w Tarnowie Podrórnym.
powiatowej

2421P

Zarz¹d Powiatu Poznañskiego
w osobach:
Starosta Poznañski
() Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznañski
() Tomasz £ubiñski

1) modernizacji cie¿ki pieszo - rowerowej Sady - Lusowo
drogi powiatowej nr 2419P (ul. Poznañska w Lusowie);

3) modernizacji chodnika drogi
(ul. Kobylnicka w Sadach);

nr

2.

Gmina Tarnowo Podgórne
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
() Tadeusz Czajka

