
Uchwała Nr 169/XXX/ 2009
Rady Gminy Radłów

z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie: zawarcia porozumienia w celu realizacji inwestycji „Budowa drogi 
Jastrzygowice – Prosna – Kościeliska „

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Radłów postanawia wspólnie z :
1. Gminą Praszka,
2. Gminą Gorzów Śląski,
3. Powiatem Oleskim,

zawrzeć porozumienie stanowiące załącznik do uchwały w celu wspólnej realizacji
inwestycji „Budowa drogi Jastrzygowice – Prosna – Kościeliska „

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała traci moc, jeżeli w terminie do 31 grudnia 2010 roku nie zostaną 

podjęte przez strony wymienione w § 1 uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w 

celu realizacji inwestycji „Budowa drogi Jastrzygowice – Prosna – Kościeliska „.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ................................. 2009 r. w Gorzowie Śląskim 

w sprawie: realizacji wspólnej inwestycji – Budowa drogi Jastrzygowice – 
Prosna – Kościeliska

pomiędzy Gminą Gorzów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Artura Tomalę
a
Gminą Praszka reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Jarosława 
Tkaczyńskiego
a
Gminą Radłów reprezentowaną przez Wójta Gminy Włodzimierza Kierata

przy udziale Powiatu Oleskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu:
Starostę - Jana Kusa
Wicestarostę - Stanisława Belkę.

§ 1
Strony porozumienia zobowiązują się do wspólnej realizacji inwestycji : Budowa drogi 
Jastrzygowice – Prosna – Kościeliska wg następujących uzgodnień :

1. Finansowanie  dokumentacji  i  budowa  drogi  nastąpi  ze  środków  własnych 
gmin
w wysokości proporcjonalnej do długości grogi położonego na terenie danej 
Gminy  oraz  udziału  finansowego  Powiatu  Oleskiego  w  wysokości  25% 
kosztów. 

2. Gmina  Gorzów  Śląski  zleci  wykonanie  dokumentacji  technicznej  oraz 
kosztorysu inwestorskiego z podziałem kosztów na poszczególne strony wg 
pkt  1,  a  także  w  imieniu  stron  porozumienia  złoży  wniosek  o  uzyskanie 
wsparcia ze środków pomocowych. 

3. Po  opracowaniu  dokumentacji  technicznej  strony  porozumienia  wspólnie 
zrealizują inwestycję. Realizacja inwestycji nastąpi po uzyskaniu promesy na 
wsparcie finansowe. 

4. Udział  finansowy  w  kosztach  własnych  inwestycji  określa  pkt  1  (płatne  w 
oparciu o faktury częściowe obciążające każdą ze stron).

§ 2
Gminy  zawierające  porozumienie  po  wybudowaniu  całości  drogi  i  po  podjęciu 
stosownych  uchwał  przekażą  Powiatowi  Oleskiemu  w/w  drogę  jako  drogę 
powiatową.

§ 3
Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają dla swej ważności treści pisemnej.

§ 4
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Porozumieniem  mają  zastosowania 
przepisy kodeksu cywilnego.

§ 5 

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniki Urzędowym Województwa Opolskiego. 



§ 6
Porozumienie zostało zawarte w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 
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