
ANEKS NR 8  

z dnia 6 kwietnia 2010 r. 

do porozumienia Nr WO.0118-3-1/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie przekazania Miastu Wisła 

realizacji zadań remontowych na drogach powiatowych w granicach miasta Wisły zawarty pomiędzy

Powiatem Cieszyńskim reprezentowanym przez:

- Czesława Gluzę - Starostę Cieszyńskiego 

- Mieczysława Szczurka - Wicestarostę 

jako strona Powierzająca, a Miastem Wisła, reprezentowanym przez:

- Andrzeja Molina - Burmistrza Miasta Wisła 

jako strona Przyjmująca:

w sprawie przekazania Miastu Wisła realizacji dodatkowych zadań remontowych na drogach powiatowych 

w granicach miasta Wisły:

§ 1.  1. W ramach porozumienia WO.0118-3-1/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. Powiat Cieszyński powierza 

dodatkowo Miastu Wisła realizację następujących zadań: 

2. Planowany okres realizacji zadań - 30.09.2010r.  

3. Stroną prowadzącą będzie Miasto Wisła. 

§ 2.  1. Zadania określone w §1 finansowane będą ze środków budżetu Powiatu Cieszyńskiego do wysokości 

700.000,00 zł. 

2. Środki na realizację zadań określonych w §1 przekazywane będą w transzach na rachunek bankowy wskazany 

przez Miasto Wisła, każdorazowo w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku o płatność, wraz z kserokopią faktury 

wystawionej przez Wykonawcę robót. 

3. Rozliczenie powyzszych środków Miasto Wisła przekaże w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego. 

§ 3. Ostateczna wartość zadania wynikać będzie z ofert Wykonawców po przeprowadzeniu postepowania 

o udzielenie zamóweinie w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

§ 5. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w zycie po upływie 14 

dni od daty jego ogłoszenia. 

§ 6. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz jeden 

egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego. 

a) Remont drogi powiatowej nr 2671 S - ul. Jawornik, kwota: 500.000,00 zł

b) Remont drogi powiatowej nr 2670 S - ul. Bukowa obejmujący: przygotowanie dokumentacji projektowej na 
remont chodnika oraz jego wykonanie: kwota 100.000,00 zł 

c) Remonty cząstkowe na drogach powiatowych: kwota 100.000,00 zł

Starosta Cieszyński 

Czesław Gluza 

Wicestarosta 

Mieczysław Szczurek 

Burmistrz Miasta Wisła 

Andrzej Molin 
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