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ANEKS NR 5

z dnia 29 października 2010 r.

do porozumienia nr 91/07 z dnia 19 października 2007r. 

zawarty w dniu 29.10.2010r. w Żywcu pomiędzy: 
Powiatem Żywieckim , w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Żywcu , reprezentowany przez: 
Starostę Żywieckiego - Andrzeja Zielińskiego 
Wicestarostę Żywieckiego - Jana Miodońskiego 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Powiatu w Żywcu - Elżbiety Wątroba 
zwanym w dalszej części porozumienia „Przekazującym" 
a 
Gminą Milówka , reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Milówka - Józefa Bednarza 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Milówka - Andrzeja Grzgorzka 
zwaną w dalszej części porozumienia „Przejmującym 

"Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. 
jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. , póz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 20 
pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jednolity: Dz.U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 
z późn. zm.) – w związku z przesunięciem terminu rozliczenia porozumienia ze względu na przedłużające się 
roboty budowlane strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w w.w. porozumieniu: 

§ 1. 

§2 ust 5 porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku, gdy koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych będą niższe od kwoty określonej 
w ust.1 różnica zostanie wykorzystana na bieżące utrzymanie tych dróg w porozumieniu z Powiatowym 
Zarządem Dróg w Żywcu, z tym że w odbiorach tych robót będzie także uczestniczył przedstawiciel PZD 
w Żywcu (Przejmujący przekaże egzemplarz protokołu odbioru uczestnikom odbioru). Wykorzystanie 
i rozliczenie wykorzystania pozostałych środków na bieżące utrzymanie dróg powinno nastąpić do dnia 15 
października 2010 roku. W razie niewykorzystania w/w środków na bieżące utrzymanie dróg do dnia 15 
października 2010r. środki te zostaną zwrócone Przekazującemu do dnia 30 października 2010r.” 

§ 2. 

§4 ust. 1 porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia 01.11.2007r. do dnia 30.10.2010r. .” 

§ 3. 

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 4. 

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania . 

§ 5. 

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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§ 6. 

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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