
 

 

ANEKS NR 3 

z dnia 30 października 2014 r. 

do Porozumienia Nr IX-6 /AZ /2011/2015 w sprawie realizacji i finansowania Akcji Zimowej w sezonach 

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 

pomiędzy:  

Powiatem Jeleniogórskim w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 reprezentowanym przez :  

Jacka Włodygę – Starostę Jeleniogórskiego  

Zbigniewa Jakiela – Wicestarosty  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grażyny Bojęć  

zwanym dalej „Powiatem”  

a 

Gminą Stara Kamienica w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41 reprezentowaną przez:  

Wojciecha Poczynka – Wójta Gminy; 

 przy kontrasygnacie Doroty Łazarewicz - Skarbnika Gminy zwaną dalej „Gminą” następującej treści: 

§ 1. Na podstawie § 4.1. Porozumienia Nr IX-6 /AZ /2011/2015 z dnia 09.09.2011 r. Powiat Jeleniogórski 

w Jeleniej Górze zobowiązuje się przeznaczyć na prowadzenie Akcji Zimowej prowadzonej na drogach 

powiatowych na terenie gminy Stara Kamienica w sezonie 2013/2014 kwotę w wysokości 160 000,00 zł 

(słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

§ 2. 1. Kwota dotacji będzie przekazywana w czterech ratach za okres: 

a) od dnia 15 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości 48.000,00 zł. (słownie: czterdzieści 

osiem tysięcy złotych) w terminie do 15 stycznia 2015 roku. 

b) od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. w wysokości 32.000,00 (słownie: trzydzieści dwa 

tysiące złotych) w terminie do 15 lutego 2015 roku. 

c) od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r. w wysokości 32.000,00 (słownie: trzydzieści dwa tysiące 

złotych) w terminie do 15 marca 2015 roku. 

d) od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. w wysokości 32.000,00 (słownie: trzydzieści dwa tysiące 

złotych) w terminie do 15 kwietnia 2015 roku. 

e) od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. w wysokości 16.000,00 zł. (słownie: szesnaście 

tysięcy złotych) po zaakceptowaniu przez Powiat sprawozdania Gminy z realizacji zadania 

z potwierdzeniem wypłaconej należności za wykonaną usługę przez Gminę Wykonawcy. 
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2. Rozliczenie prac wykonanych w sezonie 2014/2015 nastąpi na podstawie not obciążeniowych 

(przekazanych do Powiatu Jeleniogórskiego w Jeleniej Górze w dwóch egzemplarzach) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z umową z wykonawcą 

na realizację powyższego zadania. W przypadku, kiedy dokumenty o których mowa oraz umowa z wykonawcą 

zostały już dostarczone do Powiatu, kolejne noty powinny wskazywać kiedy i w jakich okolicznościach zostały 

przekazane. 

§ 3. Pozostałe warunki określone w Porozumieniu Nr IX-6 /AZ /2011/2015 z dnia 09.09.2011 r. nie ulegają 

zmianie. 

§ 4. Aneks niniejszy sporządzony został w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  

ze stron i jeden w celu publikacji. 

§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Wójt Gminy: 

W. Poczynek 

Skarbnik Gminy: 

D. Łazarewicz 

Starosta Jeleniogórski: 

J. Włodyga 

Wicestarosta: 

Z. Jakiel 

Skarbnik Powiatu: 

G. Bojęć 
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