
 

 

POROZUMIENIE NR WO.031.2.7.2017 

z dnia 8 września 2017 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Hażlach przebudowy odcinków drogi powiatowej 2621 S ul. Cieszyńska 

i ul. Główna w Zamarskach 

Powiat Cieszyński, który reprezentują: 

Janusz Król  - Starosta Cieszyński 

Maria Cieślar  - Wicestarosta 

 

oraz Gmina Hażlach, którą reprezentuje: 

Grzegorz Sikorski - Wójt Gminy Hażlach 

Na podstawie: 

Uchwały nr XXXIV/217/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Hażlach przebudowy odcinków drogi powiatowej 2621 S ul. Cieszyńska i ul. Główna w Zamarskach. 

Uchwały nr VIII/44/2017 Rady Gminy Hażlach z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu 

Cieszyńskiego dotyczących dróg powiatowych 

zawierają następujące porozumienie: 

§ 1. 1. Powiat Cieszyński powierza Gminie Hażlach wykonanie przebudowy odcinków drogi powiatowej 

nr 2621 S ul. Cieszyńska i ul. Główna w Zamarskach. 

2. Zadanie realizowane będzie zgodnie z: 

a) uproszczoną dokumentacją techniczną (wraz z nadzorem autorskim), zleconą przez PZDP w Cieszynie pod 

nawą: Przebudowa drogi powiatowej 2621 S Kończyce – Hażlach – Zamarski – Cieszyn w Zamarskach na 

długości ok. 0,95 km z podziałem na odcinki: 

Odcinek I: ul. Główna w Zamarskach - od km 0+000 do km 0+470 (od skrzyżowania z ul. Ogrodową do 

obrębu kościoła katolickiego PW. Św. Rocha), 

Odcinek II: ul. Cieszyńska w Zamarskach - od km 0+470 do km 0+950 (od obrębu kościoła katolickiego 

PW. Św. Rocha do skrzyżowania z ul. Gumieńską). 

b) opracowanym przez Gminę Hażlach i zatwierdzonym do realizacji projektem poszerzenia pobocza w ciągu 

drogi powiatowej 2621 S na odcinku ok. 0,5 km (od skrzyżowania z drogą powiatową 2620 S w stronę 

centrum Zamarsk, ul. Cieszyńska). 

3. Po otrzymaniu od Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie dokumentacji wymienionej 

w ust. 2. pkt a) Gmina Hażlach dokona zgłoszenia zamiaru wykonania robót w Wydziale Architektury 

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie, celem uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia 

planowanych robót. 
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§ 2. 1. Zadanie określone w § 1 finansowane będzie (dokumentacja i rzeczowa realizacja) ze środków 

budżetu Powiatu w kwocie 660.000 zł z czego 320.000 zł pochodzić będzie z pomocy finansowej Gminy 

Hażlach. 

2. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi na rachunek Gminy nr 63 8113 1017 2003 0000 0505 

0002 w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku o płatność przez Wójta Gminy Hażlach wraz z fakturą 

Wykonawcy. 

3. Zwiększenie wartości zadania wymienionego w § 1 nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia 

dotacji z budżetu Powiatu. 

4. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1  ustala się na dzień 22 grudnia 

2017 roku. 

5. Rozliczenie powierzonego zadania nastąpi na podstawie uwierzytelnionych kserokopii opisanych faktur 

i rachunków oraz protokołów odbioru, które Gmina przekaże Powiatowi nie później niż do dnia 31  grudnia 

2017 roku. 

6. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie jest upoważniony do uczestnictwa w pracach komisji 

dokonującej odbioru końcowego robót, o terminie którego Gmina zobowiązana jest powiadomić 

upoważnionego. 

§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

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

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie. 

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron. 

   

  

Starosta Cieszyński 

 

 

Janusz Król 

 

Wicestarosta 

 

 

Maria Cieślar 

Wójt Gminy Hażlach 

 

 

Grzegorz Sikorski 
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