
Załącznik  
do uchwały Nr VII/79/07  

Rady Miejskiej w Kamieńsku  
z dnia 30 marca 2007 r. 

 
Porozumienie z dnia………… 

 
zawarte w dniu ………………… w Kamieńsku pomiędzy: 
Gminą Kamieńsk z siedzibą w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, 
reprezentowaną przez: 
mgr inŜ. Grzegorza Turlejskiego – Burmistrza Kamieńska 
zwaną dalej „Gminą” 
a Społecznym Komitetem Budowy Pomnika Jana Pawła II z siedzibą 22-170 Rejowiec 
Fabryczny , ul. Chełmska 95, reprezentowanym przez: 
1. prof. dr architekta Zenon Błądek - Przewodniczącego Społecznego Komitetem Budowy 
Pomnika Jana Pawła II 
2. mgr Ryszard Zawadowski – Sekretarza Społecznego Komitetem Budowy Pomnika Jana 
Pawła II 
zwanym dalej „Komitetem”, o następującej treści: 
 

 
W celu rozpowszechniania i utrwalania informacji na temat Gminy Kamieńsk oraz 
upowszechniania herbu Gminy Kamieńsk wśród szerszego grona odbiorców, oraz mając 
na względzie korzyści wynikające z prezentacji Gminy podczas uroczystości 
organizowanych z udziałem Komitetu strony postanawiają , co następuje: 

 
§ 1 

 
Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina Kamieńsk zobowiązuje się do 
współfinansowania budowy pomnika Jana Pawła II  na terenie WyŜszego Seminarium 
Duchownego Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie – Brzuchowicach w kwocie 5.000zł., 
słownie: (pięć tysięcy złotych). 
 

§ 2 
 

W zamian za udzielone wsparcie Komitet  zobowiązuje się do promocji Gminy Kamieńsk 
poprzez: 
1. Wymienianie Gminy w kontaktach z mediami (prasa, radio, telewizja) 
2. Umieszczenie na terenie WyŜszego Seminarium Duchownego we Lwowie – 

Brzuchowicach: 
- informacji na temat współfinansowania przez Gminę przedsięwzięcia określonego w § 1 
umowy. 
- informacji na temat gminy Kamieńsk wraz z herbem Gminy oraz adresem strony 
internetowej www.kamiensk.com.pl 

 
§ 3 

 
W celu wykonania niniejszego porozumienia Gmina zobowiązuje się do dostarczenie 
Komitetowi stosownych materiałów informacyjnych o Gminie. 

 
 



§ 4 
 

 Gmina upowaŜnia Komitet do wykorzystania, jedynie do celów związanych z 
wykonaniem niniejszej umowy, powyŜszych informacji, jak równieŜ herbu Gminy. 

 
§ 5 

 
Gmina zastrzega sobie prawo Ŝądania zwrotu całej kwoty wymienionej w § 1  
w przypadku nie wywiązania się przez Komitet z obowiązków wynikających 
 z poszczególnych punktów niniejszego porozumienia. 
 

§ 6 
 

Komitet zobowiązuje się przedstawić sprawozdanie z realizacji przedmiotu porozumienia 
do dnia  31 stycznia 2008r. 
 

§ 7 
 

Porozumienie niniejsze sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŜdej 
ze stron. 

 
 Gmina:                                    Komitet: 
 


