
Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XXXVII/330/2005

Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia  3 sierpnia 2005 r.

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ............................. pomiędzy:
Zarządem Powiatu Radomszczańskiego reprezentowanym przez:

Starostę                          -   Michała Deszcza

Członka Zarządu            -   ...............................................

a  Gminą Kamieńsk reprezentowaną przez:
Burmistrza Kamieńska  -  mgr inż. Grzegorza Turlejskiego

             Porozumienie zawarto na podstawie uchwały Nr.................../2005 Rady Miejskiej w 
Kamieńsku z dnia ..................... 2005r.  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji 
zadań z zakresu dróg publicznych.

§ 1
1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kamieńsk przejmuje od Zarządu Powiatu  
    zadanie polegające na:

a) remoncie chodnika  wzdłuż drogi powiatowej Nr 3915E od ul. Słowackiego do ul.
      Konopnickiej obustronnie – zgodnie z załącznikiem graficznym do porozumienia.
b) wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni drogi powiatowej Nr 3915E  ul. Szkolna i 
      ul. Wieluńska w Kamieńsku.

§ 2
Gmina Kamieńsk wykona roboty remontowe chodnika o którym mowa w §1 polegające na: 
- rozebraniu  zniszczonego chodnika z płytek betonowych i krawężnika,
- wykonanie podsypki odsączającej,
- ułożenia krawężnika z betonu wibroprasowanego, 
- ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej.
- wykonanie nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej , warstwa ścieralna gr. 3 cm.
  

§ 3
1. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego użycza Wykonawcy – Gminie Kamieńsk pas drogowy
    w niezbędnym do wykonania zakresie.
2. Gmina Kamieńsk będzie używała przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i nie
    odda go do używania osobie trzeciej.
3. Gmina Kamieńsk zapewni prowadzenie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
4. Przed przystąpieniem do robót Gmina Kamieńsk uzyska zgodę ze Starostwa  zgodę na
  zajęcie pasa drogowego



§ 4

1. Gmina Kamieńsk w ramach wykonania porozumienia zapewnia:
- robociznę przy wykonaniu krawężnika i chodnika na kwotę 40.000,00 złotych,
- wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej gr. 3cm na kwotę 100.000,00 złotych.

2. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego w ramach wykonania porozumienia zapewnia 
niezbędne materiały tj. kostka chodnikowa ....800..m2, krawężnik ...240..m.

3. Termin wykonania – do 14 października 2005 r.
4. W  imieniu  Gminy  Kamieńsk  prace  remontowe  wykonywał  będzie  Zakład 

Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Kamieńsku oraz  firma  wyłoniona  w 
przetargu.

5. Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  Gmina  Kamieńsk  zagospodaruje  na  własne 
potrzeby.

§ 5
1. Po zakończeniu realizacji  remontu Gmina Kamieńsk przekaże Zarządowi Powiatu 

wykonane roboty protokółem zdawczo-odbiorczym.
2. Nakłady  rzeczowe  i  finansowe  utworzone  w  wyniku  remontu  ciągu  pieszego  i 

jezdnego wzdłuż dróg powiatowych stają się własnością Zarządu Powiatu.

§ 6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – po 2 dla każdej ze stron.

Zarządca drogi :                                                                      Gmina Kamieńsk

...........................................................                                ............................................................

..........................................................                                 ............................................................
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