
 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 7 listopada 2016 r. 

do Porozumienia nr 75/KT/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Lyski 

prowadzenia zadania pn. "Przebudowa odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Żytna – etap IV" 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1440) 

pomiędzy : 

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

Województwa Śląskiego w osobach: 

Stanisława Dąbrowy Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

Aleksandry Skowronek Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

a 

Gminą Lyski z siedzibą w Lyskach przy ul. Dworcowej 1 a reprezentowaną przez Wójta Grzegorza Gryta 

 

zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści: 

§ 1. Na podstawie § 2 ust. 7 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr 75/KT/2016 z dnia 21.09.2016 r.  strony 

postanawiają zmienić brzmienie: 

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

koszty robót budowlanych, nadzoru oraz aktualizacji projektu organizacji ruchu i wynosi 73.270 zł 

(siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych).”, 

2. § 2 ust. 2 na następujące: "Gmina Lyski uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości  

20% kosztu zadania określonego w ust. 1 w zaokrągleniu do pełnego złotego t.j. 14.654 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                 Gmina Lyski 
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