
 

 

ANEKS NR 1 

DO POROZUMIENIA NR 1 Z DNIA 31 STYCZNIA 2017 R. 

z dnia 13 marca 2017 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Ścinawa prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi na terenie gminy Ścinawa 

zawarty w dniu 13.03. 2017 r. pomiędzy: 

Powiatem Lubińskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez: 

Starostę Lubińskiego - Adama Myrdę 

Wicestarostę - Damiana Stawikowskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Teresy Walasek 

a: 

Gminą Ścinawa, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Ścinawy - Krystiana Kosztyłę, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa- Marzeny Dawedowskiej w imieniu którego działa 

Kierownik Referatu Finansów i Budżetu Agnieszka Paszkiewicz na podstawie upoważnienia z dnia 16.04. 

2015 r. 

Na podstawie § 5 Porozumienia nr 1 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Ścinawa 

prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Ścinawa, 

wprowadza się zmiany do ww. porozumienia o następującej treści: 

§ 1. Zapis § 1 otrzymuje brzmienie: Stosownie do § 1 i § 2 Porozumienia z dnia 29.04.2016 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Ścinawa prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na 

terenie gminy Ścinawa, strony ustalają wysokość dotacji celowej na finansowanie zadań powierzonych Gminie 

Ścinawa, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w łącznej kwocie: 535 000,00 zł (słownie: pięćset 

trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100), z przeznaczeniem na: 

1) wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadań wskazanych w § 1 Porozumienia z dnia 29.04.2016 r. - 

w kwocie 482 000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych i 00/100), 

2) wydatki związane z obsługą powierzonych zadań - w kwocie 53 000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące 

złotych i 00/100). 

§ 2. Zapis § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Dotacja, do kwot określonych w § 1 niniejszego porozumienia, 

przekazywana będzie na rachunek Gminy, tj.: 63 8669 0001 20 35 0351 9390 0001, następująco: 

1) w XI ratach, tj.: I rata w kwocie 182 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych i 00/100)  

do dnia 28 lutego 2017 r., zaś raty od II do XI w kwotach równych po 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści 
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tysięcy złotych i 00/100) do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od marca br.- z przeznaczeniem  

na wydatki, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 1), 

2) w IX ratach, tj.: I rata w kwocie 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych i 00/100) do dnia 

15 kwietnia 2017 r., zaś raty od II do IX w kwotach równych po 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 

i 00/100) do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od maja br., - z przeznaczeniem na wydatki, o których 

mowa w § 1 ust.1 pkt. 2). 

§ 3. Pozostałe warunki 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. 
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