
 

 

Aneks Nr 1  

z dnia 22 listopada 2012 r.  

 

do Porozumienia nr 88/KT/2012 z dnia 23.08.2012 r. powierzającego Miastu Rydułtowy 

prowadzenie zadania pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku  

od ul. Czernickiej do ul. Ładnej w Rydułtowach – etap II"  

zawarty pomiędzy :  

  

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

Województwa Śląskiego w osobach:  

Adama Matusiewicza  Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi  Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

a  

Miastem Rydułtowy z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 36 reprezentowanym przez Burmistrza 

Kornelię Newy.  
 

§ 1. Na podstawie § 2 ust. 11, § 4 ust. 4 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr 88/KT/2012 z dnia 23.08.2012 r. 

strony postanawiają zmienić brzmienie:  

1. § 2 ust. 1 na następujące: "Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje 

koszty robót budowlanych oraz koszty nadzorów i wynosi 2.587.409 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt 

siedem tysięcy czterysta dziewięć złotych).",  

2. § 2 ust. 6 na następujące: "Miasto Rydułtowy uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 

stanowiącej uzupełnienie do 20 % kosztu określonego w ust. 1 po uwzględnieniu środków stanowiących pomoc 

finansową udzielaną Województwu Śląskiemu przez Powiat Wodzisławski (200.000 zł) i Powiat Rybnicki 

(100.000 zł), tj. 217.482 zł.",  

3. § 2 ust. 8 na następujące: "Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 

80 % kosztu określonego w ust. 1 tj. 2.069.927 zł."  

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.  

§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  
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§ 5. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

  

                      Województwo Śląskie  Miasto Rydułtowy  
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Kornelia Newy 
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