Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 109

– 11751 –

osiem tysięcy pięćset złotych), a w pozostałym zakresie finansowane będzie ze środków Gminy Kórnik.
2. Środki finansowe w wysokości 1.128.500,00zł
przekazane zostaną przez Powiat na konto Gminy
nr 82161011880027506220000002 w terminie
siedmiu dni od daty przekazania kserokopii pierwszej faktury.
§3. 1. Szczegółowy zakres zadań określi dokumentacja projektowa, którą należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu.
2. W czynnościach związanych z odbiorem technicznym zrealizowanych prac zapewniony zostanie
udział przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych.
3. Zadania, po zakończeniu ich realizacji, zostaną
przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Poz. 2021, 2022

samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego.
§7. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy
dla siedziby Powiatu.
§8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego
zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach: cztery z nich otrzymuje
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, dwa Urząd Miejski w Kórniku.
Porozumienie podpisali:
1. Powiat Poznański reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w osobach:
Starosta Poznański
(-) Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański
(-) Tomasz Łubiński

§4. Zadanie, o którym mowa w §1, w zakresie
finansowanym przez Gminę, po zakończeniu przekazane zostanie Powiatowi jako pomoc rzeczowa.
§5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Gmina Kórnik
Burmistrz Gminy Kórnik
(-) Jerzy Lechnerowski

§6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o
2022
ANEKS Nr 1 DO POROZUMIENIA
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie powierzenia zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zawarty w dniu 30.03.2010 r. pomiędzy:

522 mb.

- Gminą Wągrowiec, reprezentowaną przez Wójta
Gminy Wągrowiec - Przemysława Majchrzaka
a
- Gminą Miejską Wągrowiec, reprezentowaną
przez Burmistrza Miasta Wągrowca - Stanisława
Wilczyńskiego otrzymuje brzmienie

§2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§1. §2 pkt 1 porozumienia z 7 sierpnia 2009 roku
otrzymuje brzmienie
1 Gmina Wągrowiec przekaże do używania Gminie Miejskiej Wągrowiec następujące budowle i
urządzenia wodno - kanalizacyjne:
1) sieć kanalizacyjną w miejscowościach Kaliska i
Tarnowo Pałuckie, w skład której wchodzi:
a) kolektor grawitacyjny w Kaliskach i Tarnowie
Pałuckim – 1 628 mb,
b) kolektor tłoczny PE d:90 w Kaliskach - dł. 816
mb,
c) przykanaliki PCV d:160 - 299 mb,
d) Przepompownię ścieków w Kaliskach – szt. 1,
2) sieć wodociągową w miejscowości Kaliska -

§4. Aneks do porozumienia sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach z tego po 2 egzemplarze dla każdej ze stron oraz po 1 egzemplarzu
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Wągrowcu.

§3. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z
dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) mgr inż. Stanisław Wilczyński
Wójt
(-) inż. Przemysław Majchrzak

