
 

 

Aneks Nr 1 

do Porozumienia Dodatkowego z dnia 18.02.2014 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubin prowadzenia zadania publicznego 

z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Lubina 

zawarty w dniu 22 kwietnia 2014 r. w Lubinie pomiędzy: 

Powiatem Lubińskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lubinie 

w osobach: 

Starosta Lubiński - Adam Myrda 

Wicestarosta - Damian Stawikowski, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Moniki Tomczyk 

a 

Gminą Miejską Lubin, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: 

Prezydenta Miasta Lubina - Roberta Raczyńskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Lubina - Alicji Michułki 

Na podstawie § 5 Porozumienia Dodatkowego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie 

Miejskiej Lubin prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie 

miasta Lubina, wprowadza się zmiany do ww. porozumienia o następującej treści: 

§ 1. Zapis § 1 Porozumienia Dodatkowego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie 

Miejskiej Lubin prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie 

miasta Lubina, otrzymuje brzmienie: 

1. Stosownie do § 1 i § 2 wyżej wymienionego Porozumienia, strony ustalają wysokość dotacji celowej 

w kwocie 3 300 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) na finansowanie zadań 

powierzonych Gminie Miejskiej Lubin, za okres od 01.01.2014 r.  do 31.12.2014 r., z przeznaczeniem na: 

1) utrzymanie dróg powiatowych wymienionych w załączniku nr 1 do ww. Porozumienia w kwocie 

1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100), 

2) przebudowę skrzyżowania ulic Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1219D) i Bolesławieckiej  

na skrzyżowanie typu rondo w kwocie 1 900 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 

00/100). 

§ 2. Zapis § 2 Porozumienia Dodatkowego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie 

Miejskiej Lubin prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie 

miasta Lubina, otrzymuje brzmienie: 

Dotacja, do kwot określonych w § 1 niniejszego porozumienia, przekazywana będzie : 
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1) w X ratach - dotacja do kwoty 1 400 000,00 zł - tj.: I Rata - w kwocie 125 001,50 zł (słownie: sto 

dwadzieścia pięć tysięcy jeden złotych 50/100 ) do dnia 15 marca 2014 r., II Rata w kwocie 41 666,50 zł 

(słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 50/100 ) do dnia 15 kwietnia 

2014 r., kolejne Raty od III do X - w kwotach po 154 166,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące   sto 

sześćdziesiąt sześć złotych 50/100 ) do dnia 15 każdego miesiąca, 

2) w II ratach - dotacja do kwoty 1 900 000,00 zł - tj.: I Rata - w kwocie 900 000 zł (słownie: dziewięćset 

tysięcy złotych 00/100 ) do dnia 15 maja 2014 r., II Rata w kwocie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion 

złotych 00/100 ) do dnia 15 sierpnia 2014 r. 

§ 3. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie. 

§ 4. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze stron. 

§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Starosta Lubiński: 

A. Myrda 

Prezydent Miasta Lubina: 

R. Raczyński 

Wicestarosta: 

D. Stawikowski 

Skarbnik Powiatu: 

M. Tomczyk 

Skarbnik Miasta Lubina: 

A. Michułka 
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