
 

 

ANEKS NR 8 

z dnia 26 maja 2017 r. 

do POROZUMIENIA nr WO.031.0118-2/11 z dnia 3 stycznia 2011r. 

Powiat Cieszyński, który reprezentują: 

Janusz Król   - Starosta Cieszyński 

Maria Cieślar   - Wicestarosta  

oraz 

Gmina Wisła, którą reprezentuje: 

Tomasz Bujok  - Burmistrz Miasta Wisła 

  

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 18) Porozumienia nr WO.031.0118-2/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie 

powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicy miasta Wisła, 

Strony postanawiają co następuje: 

§ 1. 1. Powiat Cieszyński powierza Gminie Wisła realizację zadania "Remont odcinka drogi powiatowej 

2675 S ul. Czarne, na długości około 1 km", od skrzyżowania z ul. Zameczek w kierunku OSP Wisła Czarne - 

nowa nakładka asfaltowa. 

2. Powiat przekaże Gminie dotację celową na realizację przedmiotowego zadania do wysokości 600.000 zł 

(szacunkowy koszt zadania). 

3. Zadanie finansowane będzie z budżetu Powiatu, w tym pomocy finansowej Gminy Wisła w wysokości 

wynikającej z zawartej odrębnej umowy, ale nie przekraczającej kwoty 300.000 zł. 

4. Powiat wyraża zgodę na udzielenie zamówień uzupełniających lub dodatkowych dotyczących zadania 

jedynie w sytuacji, gdy suma ich wartości oraz zamówienia podstawowego nie przekroczy kwoty, o której 

mowa w ust. 2. 

5. Wzrost kosztów  realizowanego zadania wynikający z ewentualnych robót dodatkowych nie będzie 

stanowił podstawy do zwiększenia finansowania przez Powiat Cieszyński. 

6. Zmniejszenie wartości realizowanego zadania wynikające z kosztorysu powykonawczego będzie 

stanowiło podstawę do obniżenia pomocy finansowej Gminy Wisła. 

7. Przekazanie środków nastąpi każdorazowo na wskazany rachunek bankowy Gminy Wisła nr PL 02 1050 

1403 1000 0022 9912 9011, w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku o płatność wraz z kopią faktury. 

8. Traci moc Aneks nr 7 z dnia 21 marca 2017 r. do Porozumienia nr WO.031.0118-2/11 z dnia 3 stycznia 

2011 r. 

§ 2. Niniejszy Aneks do Porozumienia zostaje zawarty na czas określony do 31 grudnia 2017 r. 
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§ 3. Pozostałe zapisy wyżej wymienionego Porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 4. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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

   

  

Starosta Cieszyński 
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