
 
 
                                                       Uchwała Nr XXIII/121/08 

Rady Gminy Branice 
z dnia 27 maja 2008 r. 

 
 
 

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Głubczyce. 
 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( t.j. w Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art.167 ust.2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 roku Nr 249, 
poz. 2104 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
 

                                                                       § 1 
 

1. Gmina Branice zawiera porozumienie z Gminą Głubczyce w zakresie wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Wykonanie projektu technicznego 
budowy drogi Lewice-Zubrzyce’’. 

2. Projekt porozumienia w powyŜszej sprawie stanowi załącznik do uchwały. 
 
 

§ 2 
 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji BudŜetowej Rady Gminy 

Branice. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr XXIII/121/08 
Rady Gminy Branice  

z dnia 27 maja 2008 r. 

Porozumienie 
 

Zawarte w dniu……………..2008 roku w Branicach w sprawie wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nazwą ,,Wykonanie projektu technicznego budowy drogi Lewice-
Zubrzyce’’.- na drodze Nr 890 będącej własnością Gminy Głubczyce pomiędzy: 

1. Gminą Branice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Branice, w osobie Józefa Małka  
oraz 

2. Gminą Głubczyce, reprezentowanym przez Burmistrza Głubczyc w osobie Jana 
Krówki. 

 
Działając na podstawie: 

1. Art. 10 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t.j. w Dz. U z 
2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  

2. Uchwały Nr XXIII/121/08 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Głubczyce. 
 
Strony ustalają co następuje:  

§ 1 
 

1. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą 
,, Wykonanie projektu technicznego budowy drogi Lewice-Zubrzyce’’ 

2.  Projekt techniczny budowy obejmuje drogę Nr 890, będącą własnością Gminy 
Głubczyce na długości 1278 m. ( od granicy Gminy Branice do drogi powiatowej Nr 
879, relacji Zopowy – Nowa Wieś Głubczycka). 

 
§ 2 

 
1. Wartość zadania określonego w § 1 ust. 2 niniejszego porozumienia szacowana jest na 

kwotę 54.000 złotych. 
2. Gmina Branice, która pełni rolę inwestora, zobowiązuje się do terminowej i zgodnej z 

zakresem rzeczowym realizacji zadania. 
3. Realizacja zadania określonego w § 1dokonana będzie na warunkach i w oparciu o 

umowę zawartą pomiędzy Gminą Branice a wykonawcą projektu. 
4. Organizowany przez inwestora odbiór prac dokonany zostanie przy udziale 

przedstawiciela Gminy Głubczyce. 
 

§ 3 
 

W terminie 30 dni od zakończenia realizacji zdania, Gmina Branice przedstawi Gminie 
Głubczyce rozliczenie rzeczowo-finansowe przedmiotowego zadania. 

§ 4 
Porozumienie zostało sporządzone w 2-ch egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kaŜdej ze 

stron. 
 
 
 

Gmina Branice                                                                             Gmina Głubczyce 
 


