
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS NR 2 

z dnia 6 grudnia 2011 r. 

Do porozumienia nr 54/KT/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. powierzającego Gminie Łękawica prowadzenie 

zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowościach Łękawica 

i Okrajnik - etap I odcinek o długości 753 m.".  

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 Łękawica , z siedzibą w Łękawicy przy ul. Wspólnej 24 reprezentowaną przez Wójta Stanisława 

Baczyńskiego.  

§ 1. Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i pkt 6 oraz § 9 Porozumienia nr 54/KT/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. wraz 

z Aneksem nr 1 z dnia 7 października 2011 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:  

1. § 1 pkt. 5 na następujące: "Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt. 1 wraz 

z odbiorem końcowym nastąpi do 15 grudnia 2011 r. ",  

2. § 2 pkt. 1 na następujące: "Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty 

budowlane, podstawowe oraz dodatkowe, oraz koszty nadzorów i wynosi 1.425.642 zł (jeden milion czterysta 

dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote).",  

3. § 2 pkt. 4 na następujące: "Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 

1.225.642 zł, w tym w wysokości 1.160.181,65 zł w kosztach robót podstawowych i nadzorów oraz 65.460,35 

zł w kosztach robót dodatkowych.",  

4. § 2 pkt. 5 na następujące: "Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału 

finansowego w wysokości 1.225.642 zł.",  

5. § 3 pkt. 1 na następujące: "Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Łękawica środki finansowe 

dotacji celowej określonej w § 2 pkt 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, 

w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach:  

a) I transza w wysokości do 519.635 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania,  

b) II transza w wysokości do 706.008 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania,  

c) III transza w pozostałej wysokości, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Łękawica, 

po wykonaniu i odebraniu całości zadania.".  

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3. Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  
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§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 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 Łękawica  
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WÓJT  

 

 

Stanisław Baczyński 
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