
- Projekt - 
Uchwała Nr XLIII /....../2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 16  lutego 2006 roku 

 
 
w sprawie: wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin� Gorzyce na realizacj�                                 
                   zada� przy drogach powiatowych.  
                      
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 w zwi�zku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                       
o samorz�dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.)                 
i  art. 167 ust. 2 pkt 1 i 5,  art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych           
( Dz. U. z 2005r., nr 249, poz. 2104). 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
Wyra�a si� zgod� na zawarcie porozumienia z Gmin� Gorzyce na realizacj� zada� przy 
drogach powiatowych na terenie Gminy Gorzyce. 
 

§ 2 
 
Porozumienie z Gmin� Gorzyce stanowi zał�cznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał�cznik  
do uchwały Nr XLIII  / ..... /2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 16 lutego 2006 roku 

 
POROZUMIENIE nr .........../2006 

zawarte w dniu ................... 
pomi�dzy:  
 
Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarz�d Powiatu, w imieniu którego 
działaj�: 
1. Jan Materzok – Starosta Powiatu Wodzisławskiego 
2. Józef �ywina - Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 

 
zwanymi dalej „Zarz�dem Powiatu” 
a 
Gmin� Gorzyce reprezentowan� przez: 
 
 Krystyn� Durczok -  Wójta Gminy Gorzyce 
 
zwan� dalej „Gmin�” 
 
Strony porozumienia, działaj�c na podstawie art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.                        
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104) z zachowaniem przepisu               
art. 167 ust. 2 pkt 5 tej�e ustawy, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy               
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142, 
poz. 1592 ze zm.) i  art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U z 2005r., Nr 190, 
poz. 1606), ustaliły, co nast�puje: 

§ 1 
1. Przedmiotem porozumienia jest pomoc finansowa Gminy dla Powiatu na realizacj� ni�ej 
wymienionych zada� na drogach powiatowych na terenie Gminy Gorzyce: 

1) „Modernizacja chodnika przy ul. Raciborskiej w Gorzycach”. 
2) „Modernizacja chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie”. 
3) „Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Bełsznicy”. 
4) „Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w  Rogowie”. 
5) „Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Bluszczowie” (zadanie realizowane siłami   

własnymi Powiatowego Zarz�du Dróg w Wodzisławiu �l.). 
6) Dokumentacja techniczna na ”Modernizacj� chodnika przy ul. Rogowskiej w 

Czy�owicach”. 
2. Ustala si� nast�puj�cy udział finansowy Gminy w realizacji zada� w roku 2006: 

1) „Modernizacja chodnika przy ul. Raciborskiej w Gorzycach”–   30. 000 zł. 
2) „Modernizacja chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie”            
 – 25. 000 zł. 
3) „Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Bełsznicy”– 30. 000 zł. 
4) „Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w   Rogowie”- 40.000 zł. 
5) „Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Bluszczowie” (zadanie realizowane siłami   

własnymi Powiatowego Zarz�du Dróg w Wodzisławiu �l.) - 8. 000 zł. 
6) „Dokumentacja techniczna na ”Modernizacj� chodnika przy ul. Rogowskiej                     

w Czy�owicach” - 1. 000 zł. 



3. Ustala si� nast�puj�cy udział finansowy Powiatu w realizacji zada� w roku 2006: 
1) „Modernizacja chodnika przy ul. Raciborskiej w Gorzycach” – 50. 000 zł. 
2) „Modernizacja chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie” 
       - 70. 000 zł. 
3) „Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Bełsznicy” - 55. 000 zł. 
4) „Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w  Rogowie” - 55. 000 zł. 
5) „Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Bluszczowie” (zadanie realizowane siłami 

własnymi Powiatowego Zarz�du Dróg w Wodzisławiu �l.)”-  2. 000 zł.“  
6) „Dokumentacja techniczna na ”Modernizacj� chodnika przy ul. Rogowskiej                      

w Czy�owicach” – 5. 000 zł. 
4. W przypadku, gdy po wykonaniu w/w zada�, kwoty okre�lone w  ust. 2 i 3 niniejszego 
paragrafu na realizacj� tych zada� b�d� mniejsze, wówczas udział Powiatu i  Gminy liczy si� 
proporcjonalnie. 
5. Zarz�d Powiatu po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta , mo�e udział Gminy na w/w zadania      
pozostały po ich wykonaniu, przeznaczy� na inne zadania drogowe na drogach powiatowych 
na terenie Gminy Gorzyce.  
6. Zarz�d Powiatu mo�e przeznaczy� pozostałe po wykonaniu w/w zada� �rodki własne na 
inne zadania drogowe na drogach powiatowych na terenie Gminy Gorzyce. 
7. Dotacja celowa w kwocie okre�lonej w § 1 ust. 2 w roku bud�etowym 2006 zostanie 
przekazana Powiatowi przez Gmin� Gorzyce na konto Starostwa Powiatowego                           
w Wodzisławiu �l. w GETIN BANK S.A. o/Jastrz�bie Zdrój                                                         
nr 90156010940000925000001313, w terminie 14 dni od daty podpisania odbioru 
ko�cowego robót dotycz�cych poszczególnych zada�. 
 

§ 2 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj� zastosowanie przepisy 
aktów prawnych wymienionych w tre�ci porozumienia oraz Kodeks cywilny. 
 

§ 3 
Spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia strony rozstrzyga� b�d�                    
w pierwszej kolejno�ci w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały 
pozytywnego rezultatu, spór zostanie rozstrzygni�ty przez s�dy wła�ciwe dla siedziby 
Starostwa. 

§4 
Zmiana postanowie� porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 
 
 

§ 5 
Porozumienie zostało sporz�dzone w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, z czego po 1 
dla ka�dej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
�l�skiego. 
 
      POWIAT WODZISŁAWSKI                                                 GMINA GORZYCE 
      
       ................................................            .......................................... 
 
 
     ..................................................... 
 
 
 



 


