
 

 

ANEKS NR 2 

z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

do Porozumienia nr 47/KT/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Knurów 

prowadzenia zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa)  

z ul. Lignozy w Knurowie” - część wojewódzka 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 2222 z późn. zmianami) 

pomiędzy: 

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

Województwa Śląskiego w osobach: 

Michała Gramatyki Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

Stanisława Dąbrowy Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

a 

Gminą Knurów z siedzibą w Knurowie przy ul. dr. Floriana Ogana 5 reprezentowaną przez  

Prezydenta Adama Ramsa  

 

zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści: 

§ 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 47/KT/2017 z dnia 26.07.2017 r. wraz z Aneksem nr 1  

z dnia 19.10.2017 r. strony postanawiają zmienić brzmienie: 

1. § 1 ust. 7 na następujące: „Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania 

- części wojewódzkiej rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót 

budowlanych, dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 5 niniejszego porozumienia na 13 grudnia  

2019 r.” 

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

koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszt aktualizacji dokumentacji projektowej, koszt aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich, koszt aktualizacji organizacji ruchu oraz opłaty różne w tym administracyjne 

niezbędne do realizacji zadania”. 

3. § 2 ust. 2 na następujące: „Gmina Knurów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w 2019 r. 

wysokości 35% kosztu określonego w ust. 1”. 

4. § 3 ust. 1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Knurów środki finansowe 

dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, 

w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach: 

1) I transza w wysokości do 100.000 zł w 2018 r., po wykonaniu i odebraniu części zadania, w całości  

ze środków własnych Województwa Śląskiego, 
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2) II transza w wysokości do 1.500.000 zł w 2019 r., po wykonaniu i odebraniu części zadania, ze środków 

stanowiących całość pomocy finansowej Gminy dla Województwa Śląskiego oraz środków własnych 

Województwa Śląskiego, 

3) III transza w pozostałej wysokości w 2019 r., po wykonaniu i odebraniu całości zadania, w całości  

ze środków własnych Województwa Śląskiego." 

5. § 11 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2019 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. 

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 
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