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POROZUMIENIE NR WO.0118-2/10
POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych 

zawarte pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, reprezentowanym przez: 
- Czesława Gluzę - Starostę Cieszyńskiego 
- Mieczysława Szczurka - Wicestarostę 
jako strona Powierzająca 
a Gminą Dębowiec , reprezentową przez: 
- Tomasza Branny - Wójta Gminy Dębowiec 
jako strona Przyjmująca 

§ 1. 1. Powiat Cieszyński powierza Gminie Dębowiec budowę chodników wzdłuż dróg 
powiatowych: 

- ul. Cieszyńskiej w Dębowcu o długości 799m, 

- budowę chodnika dla pieszych o długości 145m wraz z oświetleniem wzdłuż drogi 
powiatowej w Simoradzu. 

2. Stroną prowadzącą prace budowlane będzie Gmina Dębowiec. 

§ 2. 1. Zadanie określone w §1 ust. 1 finansowane będzie ze środków budżetu Powiatu 
Cieszyńskiego w wysokości 441.400,00 zł. 

2. Przekazanie środków, na realizację zadania określonego w §1 ust. 1 nastąpi na rachunek 
bankowy wskazany przez Gminę Dębowiec, w terminie do 30 dni od daty podpisania 
porozumienia. 

3. Rozliczenie powyższych środków Gmina Dębowiec przekaże w terminie 30 dni od dnia 
odbioru końcowego zadania załączając kserokopię opisanych faktur i rachunków. 

§ 3. W przypadku gdy wartość robót przekroczy 441.400,00 zł udział Powiatu 
Cieszyńskiego pozostaje bez zmian. 

§ 4. Po zakończeniu zadania Gmina Dębowiec sporządzi i przekaże do Wydziału 
Finansowego Starostwa Powiatowego protokół zdawczo - odbiorczy określający zakres 
rzeczowo - finansowy zrealizowanego zadania celem ujęcia go w składnikach majątkowych 
Powiatu Cieszyńskiego. 

§ 5. Niniejsze porozumienie zostanie zawarte na czas określony do 20 grudnia 2010r. 

§ 6. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej 
ze stron, oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego 
Województwa Śląskiego. 
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