
 

 

ANEKS NR 2 

do Porozumienia nr DI-III.3031.29.2017 dnia 30 lipca 2018 r. 

 

w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi 

publicznej nr 307 na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice 

na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P" 

 

zawarty w dniu 19 grudnia 2018r. 

pomiędzy: 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:  

al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; NIP: 778-13-46-888; REGON: 631257816; 

zwanym dalej Przekazującym reprezentowanym przez: 

Wojciecha Jankowiaka - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, 

Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 

a 

Powiatem Poznańskim z siedzibą Starostwa Powiatowego: ul. Jackowskiego 18; 60-509 Poznań;  

NIP: 781-18-40-766; REGON: 631257992; 

zwanym dalej Przejmującym, reprezentowanym przez: 

Jana Grabkowskiego - Starostę Poznańskiego, 

Tomasza Łubińskiego - Wicestarostę Poznańskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Renaty Ciurlik, 

§ 1. Strony zgodnie oświadczają, że zmianie ulega § 2 Porozumienia, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

1. Przekazujący przekazuje Przejmującemu zadanie zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej 

nr 307 w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej  

nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P. 

2. Strony ustalają, że realizacja inwestycji w zakresie wynikającym z ust. 1 nastąpi w terminie do dnia 

30 czerwca 2019r. 

§ 2. Strony zgodnie oświadczają, że zmianie ulega § 8 Porozumienia, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

1. Ukończone zadanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zostanie przekazane WZDW na podstawie protokołu 

przekazania środka trwałego PT, wystawionego przez ZDP. 

2. Rozliczenie realizacji zadania o którym mowa w § 2 porozumienia nastąpi na podstawie: 

a) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii: 
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- faktur/rachunków kosztów poniesionych na realizację danego zadania; 

- protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 7 ust. 1 porozumienia; 

- protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 5 porozumienia; 

b) protokołu przekazania środka trwałego PT. 

3. Przejmujący dostarczy do WZDW dokumenty, o których mowa w ust. 2a) i 2b) w terminie do 31 lipca 

2019r. 

§ 3. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Województwo Wielkopolskie: 

 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  

(-) Wojciech Jankowiak 

 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  

(-) Krzysztof Grabowski 

Powiat Poznański: 

 

Starosta Poznański  

(-) Jan Grabkowski 

 

Wicestarosta Poznański  

(-) Tomasz Łubiński 

 

Skarbnik Powiatu  

(-) Renata Ciurlik 
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