
Uchwała Nr IX/381/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 17 maja 1999 r.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 
622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 1���������		
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uchwala, co następuje:
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Gmina Miasto Szczecin oraz Gmina Miasto Stargard Szczeciński zawierają porozumienie 
komunalne w zakresie dofinansowania przez Gminę Miasto Szczecin kontynuacji prac 
rekultywacyjnych na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich w Kluczewie.

����

��������

����

Wykonanie uchwały powierza się Zarządu Miasta.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

��������czący obrad
Janusz Chudzyński

POROZUMIENIE
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W SZCZECINIE pomiędzy 

Gminą Miasto Stargardu Szczecińskiego zwaną dalej Miasto Stargard Szczeciński 
reprezentowaną przez :
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��Gminą Miasto Szczecin zwaną dalej Miasto Szczecin reprezentowaną przez :

1. Członka Zarządu Miasta Szczecina - Jana Dużyńskiego
2. Inżyniera Miasta - Stanisława Jankowskiego
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��'��(�*�)��')#�)'+�na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich w Kluczewie w 
zakresie :

• eksploatacji istniejących systemów technologicznych, 
• prowadzenia monitoringu lokalnego jakości wód podziemnych 
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1. Miasto Stargard Szczeciński zleci kontynuację prac , o których mowa w § 1. 
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�� Strony ustaliły, że Porozumienie zawiera się do końca 1999r. �
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1. Miasto Szczecin zabezpieczy środki w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie prac , o których mowa w § 1. 

2. Zapłata za wykonane prace nastąpi na podstawie wystawionych refaktur w terminie 14 
dni od daty wpływu do Wydziału Inżyniera Miasta Gminy Miasto Szczecin. 

3. Załącznikami do refaktur będą kopie faktur wystawionych przez wykonawców wraz z 
protokółami odbioru prac. 

4. Płatności na rzecz Gminy Miasto Stargard Szczeciński dokonywane będą na rachunek 
bankowy w .................................................................................... 
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Miasto Stargard Szczeciński zobowiązuje się wykorzystać środki, o których mowa w § 3 ust. 
1 z zachowaniem staranności i gospodarności w ich wydatkowaniu.
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Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo dostępu do dokumentów źródłowych .
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Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
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	�cin  Miasto Stargard Szczeciński


