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POROZUMIENIE
z dnia 13 maja 2015 r.
zawarte pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś
w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2015
Na podstawie uchwały nr XXII/251/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
oraz Gminę Reńska Wieś, zawiera się porozumienie
pomiędzy
Gminą Kędzierzyn-Koźle reprezentowaną przez:
Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
a
Gminą Reńska Wieś reprezentowaną przez:
Mariana Wojciechowskiego - Wójta Gminy Reńska Wieś
§ 1. Mając na uwadze dalszą eksploatację kąpieliska wodnego „Dębowa”, Gmina Kędzierzyn-Koźle
i Gmina Reńska Wieś postanawiają wspólnie ponosić koszty utrzymania kąpieliska w 2015 roku.
§ 2. Ustala się następujący podział zadań, które Gminy zobowiązują się zrealizować w 2015 roku:
1. Gmina Reńska Wieś zobowiązuje się do poniesienia kosztów w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych) związanych z:
a) wywozem śmieci z terenu kąpieliska wodnego „Dębowa”, w tym również śmieci zebranych na plażach
strzeżonych,
b) utrzymaniem czystości na całym akwenie z wyłączeniem plaż strzeżonych.
2. Gmina Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się do poniesienia kosztów w wysokości 25.000 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) związanych z:
a) zapewnieniem bezpiecznych warunków uprawiania sportów wodnych i rekreacji ruchowej na terenie akwenu
„Dębowa” poprzez zakup sprzętu ratunkowego, zakup paliwa do sprzętu pływającego, zakup materiałów
do remontu sprzętu, zabezpieczenie finansowe obsługi ratowniczej na akwenie oraz prowadzenie prac
porządkowych i utrzymania czystości.
§ 3. W Gminie Kędzierzyn-Koźle środki na ww. zadanie zostały przeznaczone zgodnie z uchwałą nr V/28/15
z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015.
§ 4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.
§ 5. Porozumienie obowiązuje na okres jednego roku budżetowego, tj. 2015 r.
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§ 6. Gmina Kędzierzyn-Koźle zobowiązana jest do opublikowania porozumienia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
§ 7. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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