
 

 

ANEKS NR 2 

z dnia 3 marca 2017 r. 

do porozumienia nr 216/2014 z dnia 1 października 2014 r. 

dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych 

zawarty pomiędzy: 

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim z siedzibą w Bieruniu (43-155) przy ul. św. Kingi 1, NIP: 646-288 

-76-44, REGON: 276255192, reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko 

-Lędzińskiego, w imieniu którego działają: 

1. Bernard Bednor   -  Starosta Bieruńsko-Lędziński 

2. Mariusz Żołna   -  Wicestarosta Powiatu 

zwanym w dalszej części „Przekazującym” 

a 

Gminą Lędziny z siedzibą w Lędzinach (43-143) przy ul. Lędzińskiej 55, NIP: 646-10-30-597, REGON: 

270529122, reprezentowaną przez Zarządcę drogi, którą reprezentuje: 

1. Krystyna Wróbel  - Burmistrz Miasta Lędziny 

 

zwaną w dalszej części „Przejmującym” 

Strony Porozumienia wprowadzają niniejszym aneksem następujące zmiany: 

§ 1. 1. § 3 ust. 2 porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„2.   Wskaźnik "n", o którym mowa w ust. 1 na IV kwartał 2014 roku, na rok 2015 i 2016 wynosi 

3 500 zł/1 km drogi/rok, z tym że w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04 2017 roku wynosi 3 500 zł/1 km 

drogi/4 miesiące, co stanowić będzie łączną w wymienionych latach kwotę w wysokości 413 913,50 zł 

(słownie: czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 50/100). W związku z powyższym 

dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem 

w poszczególnych latach wynosić będzie: 

1) w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. - 31 839,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset 

trzydzieści dziewięć złotych 50/100); 

2) w 2015 roku - 127 358,00 zł/rok (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem 

złotych 00/100). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach: 

a) za okres od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r.- 117 358,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta 

pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), 

b) za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 
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3) w 2016 roku – 127 358,00 zł/rok (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem 

złotych 00/100). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach: 

a) za okres od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. – 95 518,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

pięćset osiemnaście złotych 50/100), 

b) za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. – 31 839,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset 

trzydzieści dziewięć złotych 50/100); 

4) w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. – 127 358,00 zł/rok (słownie: sto dwadzieścia siedem 

tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100)”. 

2. § 3 ust. 3 pkt 6), który otrzymuje brzmienie: 

„6) za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. – w dwóch transzach: do 15.01.2017 r. w wysokości  

95 518,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych 50/100), do  

31.03.2017 r. w wysokości 31 839,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści  

dziewięć złotych 50/100)”. 

§ 2. W pozostałym zakresie Porozumienie nr 216/2014 z dnia 1 października 2014 r. pozostaje bez zmian. 

§ 3. Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

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