
 

 

ANEKS NR 5 

z dnia 3 lutego 2015 r. 

do porozumienia zawartego w dniu 27 stycznia 2010 r. 

pomiędzy Gminą Strzelce, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Pana Tadeusza Kaczmarka, zwaną w dal-

szej części „Gminą”, a Miastem Kutno, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta – Pana Zbigniewa Burzyń-

skiego, zwanym w dalszej części „Miastem”, o następującej treści: 

§ 1. W porozumieniu zawartym w dniu 27 stycznia 2010 r. pomiędzy Gminą, a Miastem w sprawie współ-

działania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. W roku 2015 Gmina przekaże Miastu kwotę 44.960,40 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące 

dziewięćset sześćdziesiąt złotych 40/100) przeznaczoną w budżecie Gminy na zaspokojenie zbiorowych po-

trzeb jej mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

2. Kwota wymieniona w ust. 1, przekazana zostanie w ratach na rachunek Urzędu Miasta Kutno nr kon-

ta bankowego: 11 2030 0045 1110 0000 0296 8010 w Banku BGŻ SA Oddział Operacyjny w Kutnie, ul. 

Podrzeczna 18, 99-300 Kutno, według poniższych zasad: 

1) kwota 7.493,40 zł stanowiąca równowartość 2 rat za styczeń i luty br. w wysokości 3.746,70 zł każda, 

przekazana zostanie w terminie do dnia 28 lutego 2015 r.; 

2) kwota 37.467,00 zł przekazana zostanie w 10 równych ratach po 3.746,70 zł każda, począwszy od marca 

do grudnia 2015 r. w terminach do 10 dnia każdego miesiąca.”. 

§ 2. 1. Niniejszy aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i podlega ogłosze-

niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Stroną kierująca aneks do ogłoszenia jest Gmina. 

§ 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: trzy egzemplarze dla 

Gminy i dwa egzemplarze dla Miasta.    
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