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ANEKS NR 3
do porozumienia z dnia 01.06.2010r. 

podpisany w dniu 01.02 2011 r. w Żywcu 
pomiędzy: 
Powiatem Żywieckim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Żywcu reprezentowany przez: 
Starostę Żywieckiego - Andrzeja Zielińskiego 
Członka Zarządu - Marka Kuńca przy kontrasygnacie 
Skarbnika Powiatu w Żywcu - Elżbiety Wątroba 
zwanym w dalszej części „Powiatem” 
a 
Gminą Żywiec w imieniu której działają: 
Burmistrz Miasta – Antoni Szlagor 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogusławy Gardaś 
zwaną w dalszej części „Gminą” 
o następującej treści: 

§ 1. 

W porozumieniu z dnia 1 czerwca 2010 r. 

• zmienia się treść § 4a pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 4a pkt 2. Na realizację obowiązków o których mowa w § 1 Gmina otrzyma od Powiatu, jako dotację, 

środki finansowe w wysokości 32.175 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych). 

Środki te zostaną przekazane Gminie w dwóch transzach, tj.:Kwota 11.700 złotych – do dnia 31.01.2011 

r.Kwota 20.475 złotych – do dnia 15.04.2011 r. „ 

• w § 4 a dodaje się pkt. dodaje się pkt. 5 w brzmieniu następującym : 

„Gmina zobowiązana jest przedstawić Powiatowi szczegółowe rozliczenie wykorzystania przekazanych 

środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz z kopiami faktur wystawionych przez 

wykonawców w terminie do 15 maja 2011r.” 

§ 2. 

Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. 

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aneksu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy o drogach publicznych. 



Id: BXYIH-CMMMJ-CKWGZ-SCXVO-HUMFT. Podpisany Strona 2

§ 5. 

Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

i jeden egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

§ 6. 

Niniejszy Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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