
POROZUMIENIE NR 2

ANEKS Nr 2
z dnia 20 sierpnia 2010 r. do Porozumienia o realizacji
 zadań z dnia 21 grudnia 2009 r. zawartego pomiędzy:

Powiatem Średzkim zwanym dalej "Powiatem"
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu, którego działają:

Piotr Piekarski - Starosta
Jerzy Leporowski - Wicestarosta

a
Gminą Środa Wlkp. zwaną dalej Gminą.

reprezentowaną przez:
Wojciecha Ziętkowskiego - Burmistrza Miasta

§ 1. W związku z uchwałą Nr XLI/238/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca
 2010 r., w której dokonano m.in. zwiększenia planu dotacji celowej dla Gminy Środa Wlkp. o
 kwotę 28.356,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z administrowaniem drogami
 powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp., tj. na wykonanie prac związanych z malowaniem
 oznakowania poziomego, strony niniejszego porozumienia dokonują w nim następujących zmian:
- § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.
1. Na realizację zadań określonych w § 1 pkt od 1 do 5 porozumienia Powiat przekaże dotację w
 kwocie 478.356,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć
 złotych 00/100), w tym 150.000,00 zł, stanowiące pomoc finansową Gminy udzieloną Powiatowi na
 podstawie umowy z dnia 28 stycznia 2010 r.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą przez Powiat Gminie w 4 ratach,
 w następujących terminach i wysokościach: 
 - do 31 marca 2010 r. - 112.500,00 zł
 - do 30 czerwca 2010 r. - 112.500,00 zł
 - do 30 września 2010 r. - 140.836,00 zł
 - do 30 listopada 2010 r. - 112.500,00 zł
 na konto Gminy Środa Wlkp. w BZ WBK nr 12 1090 1418 0000 0000 4101 4787."

§ 2. W pozostałym zakresie treść porozumienia nie ulega zmianie.
 

§ 3. Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
 egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega publikacji w Dzienniku
 Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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