
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 23 grudnia 2011 r. 

Do porozumienia nr 55/KT/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. powierzającego Miastu Imielin prowadzenie 

zadania pn.: „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Imielińska) w Imielinie"  

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  

Miastem Imielin, z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 81 reprezentowanym przez Burmistrza Jana 

Chwiędacza.  

§ 1. Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i § 9 Porozumienia nr 55/KT/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. strony 

postanawiają zmienić brzmienie:  

1. § 2 pkt. 1 na następujące: "Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 58.629 zł 

(pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych).",  

2. § 2 pkt. 3 na następujące: "Miasto Imielin posiada środki finansowe na zabezpieczenie kosztów realizacji 

zadania w 2012 r. w wysokości 58.629 zł.",  

3. § 2 pkt. 9 na następujące: "Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Imielin otrzyma dotację 

celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.",  

4. § 3 pkt. 1 na następujące: "Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Imielin środki finansowe 

dotacji celowej określonej w § 2 pkt 9 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Miasta, 

w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.",  

5. § 3 pkt. 2 na następujące: "Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za 

zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnej opinii Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 pkt 2 oraz rachunków i faktur.",  

6. § 5 pkt. 2 na następujące: "Miasto Imielin dokona odbioru końcowego projektu, o którym mowa w § 1 po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do poszczególnych jego części.",  

7. § 6 pkt. 1 na następujące: "Rozliczenia dotacji, o której mowa w § 2 pkt 9 należy dokonać w terminie do 30 

dni od dnia dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanego projektu.".  

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3. Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

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

———————————————————————————————————————————

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY
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Katowice, dnia 1 lutego 2012 r.



§ 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                                                                                  Miasto Imielin  
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