
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 17 listopada 2011 r. 

Do porozumienia nr 37/KT/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. powierzającego Gminie Pawłowice 

prowadzenie zadania pn.: "Koncepcja budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

933 (ul. Pszczyńska) w Pawłowicach"  

zawarty pomiędzy :  

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa w osobach:  

Adama Matusiewicza                                        Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi                      Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

a  

Gminą Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60 reprezentowaną przez Wójta Damiana 

Galuska .  

§ 1. Na podstawie § 9 Porozumienia nr 37/KT/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. strony postanawiają zmienić 

brzmienie:  

1. § 1 pkt. 4 na następujące: "Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz 

z odbiorem końcowym planowany jest do 30 listopada 2012 r."'  

2. § 2 pkt. 1 na następujące: "Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 26.672 zł 

(dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesią dwa złote) i obejmuje: koszt opracowania koncepcji, 

przeprowadzenia analizy własności nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanej inwestycji 

i wykonanie prac geodezyjnych.",  

3. § 2 pkt. 3 na następujące: "Gmina Pawłowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie kosztów 

realizacji zadania w 2012 r. w wysokości 26.672 zł.",  

4. § 8 pkt. 1 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.".  

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3. Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  
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§ 5. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz 

jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

                                                                                                                     

Województwo Śląskie                                                                                                    Gmina Pawłowice  
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