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ANEKS NR 2∗
z dnia 17 maja 2012 r.
do porozumienia nr X/20/ZDW/10 zawartego w dniu 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu
Zakopane wykonania zadania własnego p.n. „Zarządzanie odcinkiem DW 958 (ul. Nowotarska) –
od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 47 na terenie Miasta Zakopane”
zawarty pomiędzy:
1. Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa Zarząd
Województwa Małopolskiego, z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, reprezentowany przez:
PANA ROMANA CIEPIELĘ – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA
KOZAKA – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Marty
Tylek
a
2. Miastem Zakopane, zwanym dalej „Przejmującym”, w imieniu którego działa PAN JANUSZ
MAJCHER – Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Heleny Mamcarz NIP 736 – 000 –
77 – 98
o następującej treści:
§ 1. W § 3 porozumienia nowe brzmienie otrzymuje ust. 2 oraz ust. 6 i 7:
„2. W 2012 r. Powierzający udziela na rzecz Przejmującego dotacji celowej w wysokości 33 809,00 zł
(słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięć złotych 00/100).
6. Przejmujący wykorzysta przyznawane dotacje, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia
roku budżetowego, w którym zostały one udzielone. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę
za prace zrealizowane w ramach zadania, na które dotacja została udzielona.
7. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczania udzielanych przez Powierzającego dotacji, obejmującego
również zwrot niewykorzystanej ich części, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku
budżetowym, w którym zostały one przekazane, zgodnie z postanowieniami art. 250 i art. 251 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

∗

Ostatni wymagany bezpieczny podpis elektroniczny złożony pod wersją elektroniczną niniejszego porozumienia,
stanowiącą w myśl przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wyłączną
podstawę jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, złożony został w dniu 5 czerwca 2012 r., natomiast
porozumienie zostało zawarte w dniu 15 maja 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod wersją
papierową porozumienia, równorzędny do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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§ 3. Niniejszy aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Aneks sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego
oraz 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
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