
- Projekt -
Uchwała Nr XLVI /....../2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia nr 3/2006 z dnia   
      04.04.2006r.  w sprawie realizacji zadań przy drogach  powiatowych.

                     

Na  podstawie  art.  9  ust.  1  w  związku  z  art.  6  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. 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 następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na  zawarcie  aneksu  do  porozumienia  nr  3/2006r.  z  dnia  04.04.2006r.
zawartego pomiędzy Miastem Pszów, a Powiatem Wodzisławskim na realizację zadań przy
drogach powiatowych na terenie Miasta Pszów, w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XLVI/ ........ /2006
z dnia 18 maja 2006 roku  

Aneks Nr 1

zawarty w dniu.............. pomiędzy  Powiatem Wodzisławskim, w którego imieniu występują:

1. dr inż. Jan Materzok – Starosta Powiatu Wodzisławskiego
2. mgr Józef Żywina – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego

zwanym dalej „Zarządem Powiatu”
a
Gminą -Miastem Pszów reprezentowaną przez:

mgr Ryszard Zapał -  Burmistrz Miasta Pszów  

zwaną dalej „Miastem”

do  porozumienia  Nr  3/2006  z  dnia  04.04.2006r.  zawartego  pomiędzy Powiatem Wodzisławskim,
a  Miastem Pszów, którego przedmiotem  jest pomoc rzeczowo - finansowa Miasta dla Powiatu na
realizację niżej wymienionych zadań drogach powiatowych na terenie Miasta Pszów:

1)„Remont chodnika przy ul. Paderewskiego”,
2)„Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego”,
3)„Budowa chodnika przy ul. K. Miarki”,
4)„Modernizacja nawierzchni ul. Lubomskiej”,
5)   „Remont nawierzchni ul. Dygasińskiego”, 
6)„Budowa chodnika przy ul. A. Krajowej”,
7)„Modernizacja odwodnienia ul. K. Miarki”,
8)Remont miejsc postojowych w rejonie osiedla Tytki przy ul. Kraszewskiego”.

Strony porozumienia zgodnie postanawiają  wprowadzić do określonego powyżej  porozumienia na-
stępujące zmiany:

§1
a)  § 1 ust. 4  w/w porozumienia otrzymuje następujące brzmienie:

Powiat  powierza wykonanie zadań  określonych w  § 1 ust.  1 pkt 1,2,3,7,8 przy drogach po-
wiatowych Miastu. Zadania określone w  § 1 ust. 1 pkt  4,5,6 wykona Powiat.

b)  § 1 pkt 3  w/w porozumienia otrzymuje następujące brzmienie:
Dotacja celowa w kwocie określonej w § 1 ust. 3 pkt 1,2,3,7,8  w roku budżetowym 2006 zostanie
przekazana  Miastu  przez  Powiat  na  konto  Miasta  w  PKO  BP  oddział  Rybnik
nr 95102024720000660201643998,  w terminie  14 dni  od daty podpisania  odbioru końcowego
robót dotyczących poszczególnych zadań.

§2
Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§3
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego po jednym dla każdej ze stron
oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania  i stanowi integralną część porozumienia.

POWIAT WODZISłAWSKI: MIASTO PSZÓW:



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XLVI/....../2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu  do porozumienia nr 3/2006 z dnia   
      04.04.2006r.  w sprawie realizacji zadań przy drogach  powiatowych

     Realizując  zadania  własne  Powiatu,  mając  na  uwadze  bezpieczeństwo  mieszkańców
a  także  oczekiwania  społeczne,  na  mocy  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego
nr XLIII/502/2006  w dniu 04.04.2006r. zostało zawartego porozumienie nr 3/2006  pomiędzy
Miastem  Pszów,  a  Powiatem Wodzisławskim  w sprawie  pomocy rzeczowo  -  finansowej
Miasta  dla  Powiatu  na  realizację  niżej  wymienionych zadań  na  drogach  powiatowych na
terenie Miasta Pszów:

1) „Remont chodnika przy ul. Paderewskiego”,
2) „Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego”,
3) „Budowa chodnika przy ul. K. Miarki”,
4) „Modernizacja nawierzchni ul. Lubomskiej”,
5)  „Remont nawierzchni ul. Dygasińskiego”, 
6) „Budowa chodnika przy ul. A. Krajowej”,
7) „Modernizacja odwodnienia ul. K. Miarki”,
8) Remont miejsc postojowych w rejonie osiedla Tytki przy ul. Kraszewskiego”.

    Z uwagi na to, iż Powiat Wodzisławski nie posiadał wystarczających środków własnych
zapewniających  zrealizowanie wszystkich niezbędnych inwestycji na drogach powiatowych
w  sposób  spełniający  oczekiwania  mieszkańców  Powiatu,  zasadne  stało  się  zawarcie
w/w porozumienia,  na  podstawie  którego  Miasto  przekaże  w ramach  pomocy finansowej
środki na współfinansowanie zadań Powiatu na drogach powiatowych, znajdujących się na
terenie  Miasta  Pszów,  a  także  w  ramach  pomocy  rzeczowej  wykona  powierzone
porozumieniem zadania. 

Wobec  wyrażenia ze strony Miasta  Pszów chęci   powierzenia   mu do wykonania
większej  ilości  zadań  niż  dotychczas,  a  także  biorąc  pod  uwagę,  iż  zmianie  uległ  bank
prowadzący  obsługę  bankową  Miasta,  konieczne  jest  wprowadzenie  zmian  do  treści
zawartego Porozumienia  w zakresie ilości powierzonych Miastu do wykonania zadań oraz
określenia  właściwego  numeru  konta  bankowego  i  nazwy  banku  obsługującego  Miasto
Pszów.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

w Wodzisławiu Śl.

/-/ inż. Marek Okularczyk
 


