
 

 

POROZUMIENIE NR WO.031.2.3.2019 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz 

wykaszaniem poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy 

Powiat Cieszyński, który reprezentuje: 
Mieczysław Szczurek  - Starosta Cieszyński 

Janina Żagan   - Wicestarosta 

oraz 
Gmina Dębowiec, którą reprezentuje: 

Tomasz Branny   - Wójt Gminy Dębowiec 

Na podstawie: 

Uchwały nr VI/37/2019 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Dębowiec prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz wykaszaniem poboczy 

przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębowiec. 

Uchwały nr 245/XXVII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia od 
Powiatu Cieszyńskiego zadania utrzymania zieleni przydrożnej oraz czystości na chodnikach wzdłuż dróg 

powiatowych, przebiegających przez teren Gminy Dębowiec. 

zawierają następujące porozumienie: 

§ 1. Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Dębowiec przyjmuje wykonanie zadań związanych 

z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz koszeniem poboczy, przy drogach powiatowych na terenie gminy. 

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

- droga nr 2614 S Skoczów – Kisielów – Ogrodzona 

- droga nr 2616 S Kaczyce Dolne – Kończyce Wielkie – Dębowiec – Skoczów 

- droga nr 2617 S Dębowiec – Międzyświeć 

- droga nr 2618 S Kostkowice – Ogrodzona 

- droga nr 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce 

- droga nr 2620 S Zamarski – Gumna 

2. Prace związane z utrzymaniem czystości prowadzone będą na chodnikach położonych wzdłuż dróg 
powiatowych w granicach gminy, o długości 3.147 m. 

§ 3. 1. Dotacja celowa na prowadzenie zadań wynikających z Porozumienia wynosi: 22.000 zł (11.000 zł – 

2019 r., 11.000 zł – 2020 r.) 
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2. Dotacja zostanie przekazana do budżetu Gminy Dębowiec, do 10-go września 2019 roku za rok 

2019 oraz do 10-go września 2020 roku za rok 2020. 

3. Gmina Dębowiec dokona rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie do 31 października 2019 oraz do 
31 października 2020 i przekaże do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie. 

§ 4. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od m-ca kwietnia 2019 do 31 października 2020 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. 
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Wójt Gminy Dębowiec 
 

 

Tomasz Branny 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3186


		2019-04-15T11:43:47+0000
	Polska
	Elżbieta Maria Majewska-Góral
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




