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ANEKS NR 1
POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

do Porozumienia nr WO.0118-2/09 z dnia 5 czerwca 2009 w sprawie wspólnych 
przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na terenie Miasta Ustronia 

Zawarty pomiędzy Powiatem Cieszyńskim reprezentowanym przez: 
- Czesława Gluzę - Starostę Cieszyńskiego 
- Mieczysława Szczurka - Wicestarostę 
a Miastem Ustroń , reprezentowanym przez: 
- Ireneusza Szarca - Burmistrza Miasta Ustroń 
Strony zgodnie ustalają wprowadzenie następujących zmian do w/w porozumienia: 

§ 1. 
W §1 ust. 1, lit. b) dodaje sie zdanie: 
"i ul. Goleszowskiej w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej Goleszów - 
Hermanice - Ustroń". 

§ 2. 
§2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
Strony ustalają wspólnie, że realizację zadań w zakresie wykonania robót prowadzić 
będzie: 
- Powiat Cieszyński w zakresie zadania "Przebudowa ul. Dominikańskiej i ul. 
Goleszowskiej"; 
- Miasto Ustroń w zakresie zadania "Remont ul. 3 Maja od ul. Złotej do hotelu 
Casablanka", "Remont ul. Polańskiej od skrzyżowania z ul. Wczasową do ul. 
Złocieni", "Remont ul. Daszyńskiego od ronda przy ul Cieszyńskiej do przejazdu 
kolejowego przy ul. Dworcowej". 

§ 3. 
§2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
a) W 2009 roku zrealizowano zadania: "Remont ul. 3 Maja od ul. Złotej do hotelu 
Casablanka", "Remont ul. Polańskiej od skrzyżowania z ul. Wczasową do Kościoła 
Katolickiego"; 
b) Strony ustalają, że w 2010 roku zrealizowane będą zadania: 
- "Przebudowa ul. Dominikańskiej i ul. Goleszowskiej" o wartości: 3.700.000 zł; 
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- "Remont ul. Daszyńskiego od ronda przy ul. Cieszyńskiej do przejazdu kolejowego 
przy ul. Dworcowej" w tym na 2010r. przewidywana realizacja robót do wysokości 
1.200.000 zł. 

§ 4. 
W §4 wprowadzić dodatkowo ust. 4: 
W przypadku braku możliwości realizacji w danym roku budżetowym zadań ujętych 
w porozumieniu, bądź niewykorzystania pełnej kwoty zaplanowanej na ich realizację, 
środki finansowe pozostają w budżetach Powiatu Cieszyńskiego i Miasta Ustroń. 

§ 5. 
Pozostałe zapisy wyżej wymienionego porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 6. 
1. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej 

ze stron oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego 
Województwa Śląskiego. 

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim. 
3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

Starosta Cieszyński 

Czesław Gluza

Wicestarosta 

Mieczysław Szczurek

Burmistrz Miasta 
Ustroń 

Ireneusz Szarzec


