
 

 

POROZUMIENIE NR WO.031.2.6.2019 

z dnia 17 maja 2019 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Ustroń modernizacji drogi powiatowej 

ul. Cieszyńskiej w Ustroniu 

Powiat Cieszyński, który reprezentują: 
Mieczysław Szczurek  - Starosta Cieszyński 

Janina Żagan   - Wicestarosta 

 

oraz Miasto Ustroń, które reprezentuje: 

Przemysław Korcz   - Burmistrz Miasta Ustroń 

 

na podstawie: 

Uchwały nr VI/80/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu 

Cieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi 

powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska", 

Uchwały nr VI/39/2019 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powierzenia 

Miastu Ustroń modernizacji odcinka drogi powiatowej ul. Cieszyńskiej w Ustroniu 

zawierają następujące porozumienie: 

§ 1. 1. Powiat Cieszyński powierza Miastu Ustroń modernizację drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńskiej 

w Ustroniu o długości ok. 0,9 km (od skrzyżowania z DW 941 do skrzyżowania z DP 2659 S  

ul. Daszyńskiego). 

2. Wartość szacunkowa zadania wynosi 600.000 zł. 

3. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: 

1) frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, 

2) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

3) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, 

4) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca, 

5) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna, 

6) wymiana krawężnika przy chodniku 

4. Planowany termin wykonania zadania  - do 30.11.2019 r. 

5. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Miasta Ustroń oraz Powiatowego Zarządu Dróg 

Publicznych w Cieszynie. 
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§ 2. 1. Powiat przekaże Miastu Ustroń dotację celową na realizację przedmiotowego zadania do wysokości 

600.000 zł. 

2. Na kwotę dotacji celowej składają się środki własne Powiatu oraz pomoc finansowa Miasta Ustroń 
w wysokości 300.000 zł. 

3. Zwiększenie wartości realizowanego zadania wynikające z rozstrzygnięcia przetargów nie będzie 

stanowiło podstawy do zwiększenia finansowania przez Powiat Cieszyński. 

4. Przekazanie środków nastąpi każdorazowo na wskazany rachunek bankowy Miasta Ustroń  

nr 71 1050 1070 1000 0024 2580 5971, w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność wraz z kopią 

faktury. 

5. Miasto Ustroń przekaże rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie do 14 dni od dokonania ostatecznej 
płatności, załączając kserokopię opisanych faktur (rachunków) oraz kserokopię protokołu odbioru. 

6. Po zakończeniu realizacji w/w zadania, nastąpi jego przekazanie dotychczasowemu zarządcy drogi na 

jego majątek, na podstawie protokołów „PT” zdawczo – odbiorczych dokonanych nakładów inwestycyjnych. 

§ 3. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do 31 grudnia 2019 r. 

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

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim. 

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