
UCHWAŁA NR XLII/369/2017 

RADY GMINY CZARNA 

z dnia 24 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2, i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), 

Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Udziela się Powiatowi Dębickiemu pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu remontu   

rowu i umocnieniu skarp płytami ażurowymi i chodnikowymi na odcinkach o łącznej 

długości 80 m.b., remontu przepustów o łącznej długości 160 m.b. w pasie drogi 

powiatowej nr 1279R Róża-Stara Jastrząbka, w miejscowości Róża.                       

2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w pkt 1 zostanie sfinansowana ze środków własnych 

budżetu Gminy Czarna na 2017 rok. z działu 600  i rozdziału 60014 klasyfikacji budżetowej w 

wysokości do 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 

 

§ 2 

Treść umowy określającej szczegółowe zasady udzielania, przekazania i  rozliczania pomocy 

rzeczowej zawartej pomiędzy Gminą Czarna a Powiatem Dębickim, zawiera załącznik do 

uchwały.   

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Załącznik         

    do Uchwały Nr XLII/369/2017                                                    

                                                                                                  Rady Gminy Czarna 

                                                                                                               z dnia 24 sierpnia 2017 roku 

 

Umowa nr …………. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

 

zawarta w dniu …………………. pomiędzy: 

Gminą Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, reprezentowaną przez: 

………………………………………,  

a 

Powiatem Dębickim, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, reprezentowanym przez dwóch członków 

Zarządu Powiatu w osobach: 

……………………………………… , 

……………………………………… . 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Rady Gminy Czarna nr ………… z 

dnia …………………………. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Dębickiemu. 

 

 

§ 1. 

1. Gmina Czarna udziela pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu w postaci wykonania 

remontu   rowu i umocnieniu skarp płytami ażurowymi i chodnikowymi na odcinkach o 

łącznej długości 80 m.b., remontu przepustów o łącznej długości 160 m.b. w pasie drogi 

powiatowej nr 1279R Róża-Stara Jastrząbka, w miejscowości Róża.                                            

2. Gmina Czarna oświadcza, że ma zabezpieczoną w budżecie na 2017 rok kwotę w wysokości 

40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na realizację pomocy rzeczowej, o 

której mowa w pkt 1 niniejszej umowy, stanowiącą szacunkową wartość pomocy rzeczowej.  

 

§ 2. 

Powiat Dębicki oświadcza, że przyjmuje pomoc rzeczową opisaną w paragrafie 1 niniejszej 

umowy. 

 

§ 3. 

1. Ustala się, że zadanie określone w § 1 pkt 1 umowy zostanie wykonane do dnia 15 

października 2017 roku. 

2. Końcowego odbioru robót dokona komisja powołana przez Gminę Czarna z udziałem 

przedstawiciela Powiatu Dębickiego. 

3. Przekazanie Powiatowi Dębickiemu pomocy rzeczowej opisanej w paragrafie 1 nastąpi na 

podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie 30 dni od daty wykonania zadania 

określonej w pkt 2. 

4. Starosta Powiatu Dębickiego upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy 

do odbioru pomocy rzeczowej. 

 

§ 4. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i mogą nastąpić za zgodą stron 

w terminie wspólnie ustalonym. 

 



 

§ 5. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2016r., poz. 1870 ze zm.). 

 

§ 6. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Gminy Czarna. 

 

 

§ 7.  

Niniejsza umowa podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

poprzez Gminę Czarna. 

 

 

§ 8. 

Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

 

Wójt Gminy Czarna                                                   Zarząd Powiatu Dębickiego 

 

 

 


