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ANEKS NR 1
z dnia 13 grudnia 2017 r.
do porozumienia z dnia 12.04.2017 r., Nr X/24/TK/17
w sprawie powierzenia Gminie Sucha Beskidzka wykonania zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu
poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej”
zawarty pomiędzy:
1. Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Powierzający”, w imieniu, którego działa Zarząd
Województwa Małopolskiego z siedzibą 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22 reprezentowany przez:
PANA WOJCIECHA KOZAKA – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
PANA LESZKA ZEGZDĘ– Członka Zarządu Województwa Małopolskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Pani Marty Tylek
a
2. Gminą Sucha Beskidzka zwaną dalej „Przejmującym”, w imieniu, której działa
PAN STANISŁAW LICHOSYT – Burmistrz Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Haliny Kozioł
NIP 552 – 15 – 67 – 404
§ 1. Paragraf 3 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:
„Wartość całkowita zadania określonego powyżej wynosi 341.191,17 zł (słownie: trzysta
czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 17/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w kwocie 39.630,48 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości 301.560,69 zł.”.
§ 2. Paragraf 4 ust.2, 3 i 5 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Powierzający uczestniczy w kosztach realizacji zadania do wysokości 36,64 % wartości zadania
określnej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki
w 2017 r. w wysokości 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w formie
dotacji celowej dla Przejmującego.
5. Powierzający uczestniczy w kosztach realizacji zadania poprzez udział finansowy w 2017 r.
w wysokości 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).”.
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§ 3. Paragraf 5 ust. 1,2 i 3 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania do wysokości 63,36% wartości zadania
określnej w § 3 w ramach udziału rzeczowego i finansowego na podstawie stosownych uchwał Rady
Miejskiej.
2. Przejmujący zapewnił środki na realizację udziału finansowego w 2017 r. w wysokości
176.560,69 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 69/100) na
podstawie stosownej Uchwały Rady Miejskiej.
3. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania poprzez wkład rzeczowy w wysokości
39.630,48 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 48/100) oraz poprzez
udział finansowy w 2017 r. w wysokości 176.560,69 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset
sześćdziesiąt złotych 69/100).”.
§ 4. Pozostałe paragrafy porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 5. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
§ 6. Treść niniejszego Aneksu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 7. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po 1 dla każdej ze Stron
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak

Burmistrz
Stanisław Lichosyt

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Leszek Zegzda
z up. Skarbnika Województwa Małopolskiego
Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
Agnieszka Tulej

Skarbnik
Halina Kozioł

