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ANEKS NR 2
z dnia 30 listopada 2016 r.
do Porozumienia nr 62/KT/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Mykanów
prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 483 w miejscowości Kolonia Wierzchowisko"
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 Mykanów z siedzibą w Mykanowie przy ul. Samorządowej 1 reprezentowaną przez
Wójta Dariusza Pomadę
zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści:
§ 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 62/KT/2015 z dnia 31.07.2015 r. wraz z Aneksem nr 1
z dnia 29.06.2016 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:
1. § 1 ust. 7 na następujące: „Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania
określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie
określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 22 grudnia 2017 r."
2. § 2 ust. 3 na następujące: "Gmina Mykanów posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego
udziału finansowego w 2017 r."
3. § 11 na następujące: „Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania prac określonych w § 1
ust. 3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2017 r.".
§ 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.
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