
 

 

POROZUMIENIE NR WO.031.2.9.2018 

z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Brenna prac związanych z wykaszaniem poboczy 

Powiat Cieszyński, który reprezentują: 

Janusz Król  - Starosta Cieszyński 

Maria Cieślar - Wicestarosta  

oraz 

Gmina Brenna, którą reprezentuje: 

Jerzy Pilch  - Wójt Gminy Brenna 

 Na podstawie: 

Uchwały nr XLII/304/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Brenna prac związanych z wykaszaniem poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy 

Brenna, 

Uchwały nr XXX/341/18 Rady Gminy Brenna z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu 

Cieszyńskiego prowadzenia prac związanych z wykaszaniem poboczy przy drogach powiatowych na terenie 

Gminy Brenna 

zawierają następujące porozumienie: 

§ 1. Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Brenna przyjmuje do realizacji prace związane z wykaszeniem 

poboczy, przy drogach powiatowych na terenie gminy. 

§ 2. 1. Prace związane z wykaszaniem poboczy prowadzone będą przy drogach powiatowych o łącznej 

długości 28,2 km: 

- droga nr 2600 S Grodziec - Górki (2,930 km), 

- droga nr 2601 S Górki - Nałęże (2,270 km), 

- droga nr 2602 S Skoczów - Brenna (14,446 km), 

- droga nr 2603 S Brenna - Leśnica (7,000 km), 

- droga nr 2604 S Nierodzim - Brenna (1,555 km). 

2. Zakres prac obejmuje wykonanie 3 - krotnego  kompleksowego koszenia poboczy oraz wykaszanie okolic 

skrzyżowań i przystanków autobusowych. 

§ 3. 1. Strony ustalają, że dotacja celowa na prowadzenie zadań wynikających z Porozumienia wynosi 

10.000 zł. 

2. Dotacja zostanie przekazana do budżetu Gminy Brenna, do 10-go września 2018 roku. 

3. Gmina Brenna dokona rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie do 31 października 2018 r. i przekaże do 

Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie. 
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§ 4. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od m-ca maja 2018 do 31 października 2018 r. 

§ 5. Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron, wyrażoną w formie 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

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

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim. 

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

   

  

Starosta Cieszyński 
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Jerzy Pilch 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3892


		2018-06-18T09:12:41+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




