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ANEKS NR 1

z dnia 26 listopada 2010 r.

do Porozumienia z dnia 9.06.2010 r. powierzającego Gminie Cieszyn prowadzenia zadania p.n.: „Przebudowa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z ul. Pikiety, Hażlaską i Rudowską w Cieszynie” zawarty 

pomiędzy : 
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach: 
Zbyszka Zaborowskiego                              Wicemarszałka Województwa Śląskiego 
Piotra Spyry                                                  Członka Zarządu Województwa Śląskiego 
a 
Gminą Cieszyn , z siedzibą w Cieszynie, Rynek 1 reprezentowaną przez Burmistrza Bogdana Ficka 
i 
Powiatem Cieszyńskim, z siedzibą w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 
Czesława Gluzy                                           Starosty Powiatu Cieszyńskiego 
Stanisława Kubiciusa                                   Członka Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 

§ 1. 
Na podstawie § 2 pkt. 9, § 4 pkt. 5 i pkt.6 i § 9 Porozumienia z dnia 9.06.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie: 
1. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane w tym 
przygotowanie objazdu na ul. Owocowej, koszty nadzoru, koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas 
przebudowy wraz z oznakowaniem i wynosi 3.835.166 zł (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt 
sześć złotych).”, 
2. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Cieszyn uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 10 % kosztu 
określonego w pkt. 1, tj. 383.517 zł”, 
3. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Cieszyn posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. 
w wysokości 383.517 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych)”, 
4. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 80 % kosztu 
określonego w pkt. 1 tj. 3.068.132 zł”, 
5. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego 
w 2010 r. w wysokości 3.068.132 zł (trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote)”, 
6. § 2 pkt. 6 na następujące: „Powiat Cieszyński uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 10 % kosztu 
określonego w pkt. 1, tj. 383.517 zł”, 
7. § 2 pkt. 7 na następujące: „Powiat Cieszyński posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 
r. w wysokości 383.517 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych)”, 
8. § 3 pkt.1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Cieszyn środki dotacji celowej określonej 
w § 2 pkt.12 na pisemne wnioski Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich 
dostarczenia w trzech transzach: 

1.1 transza w wysokości do 700.900 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania, 
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1.2 II transza w wysokości do 2.300.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania, 
1.3 III transza w pozostałej wysokości, w tym środki stanowiące pomoc finansową Gminy Cieszyn i Powiatu 
Cieszyńskiego, po wykonaniu i odebraniu całości zadania. 

§ 2. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. 
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia. 

§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. 
Aneks został sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
                                                                                                              
Województwo Śląskie                                                            Gmina Cieszyn                                         Powiat Cieszyński 
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