
Uchwała nr VI/35/03 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 25 kwietnia 2003r.

w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie utrzymania powiatowego magazynu 
przeciwpowodziowego Gminie Korczew

Na podstawie art. 12 pkt 8 a w związku z art. 5 ust. 2 , art. 4 ust. 1 pkt 16 oraz 
art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

1. Rada Powiatu w Siedlcach na wniosek Rady Gminy w Korczewie zawarty w jej uchwale 
Nr IV/25/2003 r. z dnia 21 lutego 2003r. wyraża zgodę na powierzenia prowadzenia 
zadania utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego Wójtowi Gminy 
Korczew, zgodnie z treścią projektu porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały.

2. Podstawą powierzenia prowadzenia zadania określonego w ust. 1 będzie porozumienie, w 
którym określone zostaną warunki prowadzenia zadania.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNIpZĄCYJŁApY

W/esław Klimek



Załącznik do Uchwały Nr VI/35/03 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 25 kwietnia 2003r.

Porozumienie

zawarte w dniu .......................................... pomiędzy Powiatem Siedleckim
reprezentowanym przez p. Henryka Brodowskiego Starostę Siedleckiego

i p. Zygmunta Wielogórskiego Wicestrostę Siedleckiego 
a p. Ryszardem Kaczej ko Wójtem Gminy Korczew

§1-
Porozumienie zostaje zawarte w trybie art. 5 ust. 2 ustawy o 

samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z dnia 13 
grudnia 2001 roku z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie 
gminnym (jedn. tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 13 grudnia 2001 roku z 
późn. zm.).

§2.
Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Powiat zadań w 

zakresie utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego Gminie 
Korczew.

§3.
W ramach wykonania zadania Wójt Gminy Korczew:
- wydzieli pomieszczenia dla powiatowego magazynu

p rzec i w powodziowego,
- będzie utrzymywać i prowadzić powiatowy magazyn 

przeciwpowodziowy,
- ma prawo do dysponowania sprzętem znajdującym się w 

powiatowym magazynie przeciwpowodziowym w przypadku 
wystąpienia nagłych zagrożeń.

§4-
Powiat Siedlecki zobowiązuje się do:
- wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
- przekazania sprzętu do powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, prowadzonego przez Wójta Gminy 
Korczew, na podstawie umów użyczenia,

- uzupełniania wyposażenia powiatowego magazynu 
przeciwpowodziowego po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy 
Korczew co do asortymentu,

- podjęcia czynności w sprawie ogłoszenia porozumienia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



§5.
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§6.

Wszelkie zmiany w porozumieniu mogą nastąpić tylko na piśmie 
pod rygorem nieważności.

Porozumienie może zostać rozwiązane za jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia w razie nienależytego wykonywania postanowień 
porozumienia.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Za Powiat Siedlecki


