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ANEKS Nr 1/2010 

z dnia 26 lutego 2010 r. 

do porozumienia ZZU/10 zawartego w dniu 29 grudnia 2009r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu 

Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego, 

2. Waldemara Sobczaka - Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego, przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej 

– Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Adamem Ołdakiem – 

Wójtem Gminy Zabrodzie, zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 

2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pu-

blicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), uchwały nr XLIV/275/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 listo-

pada 2009r. zmienionej uchwałą nr XLVIII/296/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2010r. oraz 

uchwały nr XXXVII/187/09 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 grudnia 2009r., na podstawie § 9 porozumienia, 

wprowadza się w nim następujące zmiany: 

§ 1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd Powiatu z tytułu zimowego utrzymania dróg przekaże Wójtowi Gminy kwoty: 

1) w okresie wymienionym w § 2 pkt 1 – 26.659,00zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdzie-

siąt dziewięć złotych zero groszy). 

2) w okresie wymienionym w § 2 pkt 2 – 10.664,00zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 

złote zero groszy).” 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 3. Zarząd Powiatu opublikuje niniejszy aneks w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 5. Aneks spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

 

Starosta: 

Bogdan Pągowski 

Wicestarosta: 

Waldemar Sobczak 

Skarbnik Powiatu: 

Anna Anuszewska 

Wójt Gminy: 

inż. Adam Ołdak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


