
 

 

ANEKS NR 3 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

do Porozumienia z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi celem realizacji zadania pn. „Budowa mostu 

drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr 1917 R Czudec-Wyżne w m. Czudec” 

zawarty pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu Strzyżowskiego w osobach: Bogdan Żybura – Starosta Strzyżowski, Tomasz Garncarski – 

Wicestarosta Strzyżowski, przy kontrasygnacie Urszula Liszka-Bawoł – Skarbnik Powiatu, a Gminą Czudec, 

zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: Andrzej Ślipski – Wójt Gminy Czudec, przy kontrasygnacie  Anna 

Borowiec – Skarbnik Gminy 

§ 1. 1. § 1 ust 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„3. W ramach zarządu Gmina będzie realizować: 

1) zadanie dotyczące budowy mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917 R 

Czudec -Wyżne w m. Czudec wraz z drogą dojazdową – szacunkowy koszt 6 000 000,00 zł; 

2) zadania dotyczące budowy zatok i przestanków autobusowych dla nowej linii autobusowej oraz 

budowę ścieżki rowerowej przy drodze nr 1917 Czudec – Wyżne – szacunkowy koszt 

930 000,00 zł.”. 

2. § 4 ust. 6 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„6. Powiat Strzyżowski zobowiązuje się do pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego oraz wszystkich 

dodatkowych kosztów inwestycji w proporcji jak w § 3 ust. 2, poprzez udzielenie dotacji na ten cel, 

których na obecnym etapie nie można przewidzieć, w tym robót dodatkowych i kosztów nakładanych 

korekt finansowych do zadań realizowanych w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3, które 

nie zostały zaplanowane w harmonogramie zadania, a są niezbędne do jego zakończenia”. 

3. § 6 ust 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„1. Porozumienie zawiera się na czas realizacji zadania, o którym mowa w § 1, rozumiany jako data 

zakończenia zadań przez wszystkich Beneficjentów Projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz 

poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na 

terenie ROF”, w ramach którego zostało uzyskane dofinansowanie”. 
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§ 2. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu przez Powiat w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

…………………..             ………………….. 

        Powiat           Gmina        

  

Starosta 

 

 

Bogdan Żybura 

 

Wicestarosta 

 

 

Tomasz Garncarski 

Wójt Gminy Czudec 

 

 

Andrzej Ślipski 

 

 

Skarbnik 

 

 

Urszula Liszka - Bawoł 

 

 

Skarbnik 

 

 

Anna Borowiec 
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