
 

 

ANEKS NR 3 

z dnia 2 lipca 2018 r. 

do porozumienia nr 66/PZD/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

zawarty w Żywcu pomiędzy: 

Powiatem Żywieckim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Żywcu, reprezentowany przez: 

Starostę Żywieckiego - Andrzej Kalata 

Wicestarostę Żywieckiego - Stanisław Kucharczyk   

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Powiatu w Żywcu - Elżbieta Wątroba 

zwanym w dalszej części porozumienia „Przekazującym" 

a 

Gminą Ujsoły, reprezentowaną przez  

Wójta Gminy Ujsoł - Tadeusz Piętka 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Ujsoły - Ewa Caputa 

     zwaną w dalszej części porozumienia „Przejmującym" 

 

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.) oraz art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), Uchwały Rady Powiatu 

w Żywcu Nr XXVIII/244/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powierzenia gminom zadań publicznych 

Powiatu Żywieckiego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz na podstawie decyzji Zarządu 

Powiatu w Żywcu w sprawie przeznaczenia kwoty 44.568,33 zł  na realizację zadań pn.: 

- „Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1439 S na odcinku od ul. Bystrej do ul. Beskidzkiej”, 

- „Remont drogi powiatowej Nr 1441 S Ujsoły – Złatna – frezowanie nawierzchni” w ramach porozumienia 

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Ujsoły w sezonach 2017/2020 – strony zgodnie 

postanawiają dokonać następujących zmian w ww. porozumieniu: 

§ 1. 1. Do § 2 porozumienia dodaje się ust. 1c o następującej treści: 
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„1c. Na realizację zadań określonych w § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w sezonie 

zimowym 2018/2019 środki finansowe w wysokości 200.557,51 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 

pięćset pięćdziesiąt siedem 51/100) wynikające z pomniejszenia kwoty 245.125,84 zł o 44.568,33 zł”. 

2. Do § 2 porozumienia dodaje się ust. 2c o następującej treści: 

„2c. Do bezpośredniej dyspozycji Wójta z tytułu prowadzenia akcji ZUD w sezonie 2018/2019, 

pozostają środki finansowe przeznaczone na obsługę administracyjną w wysokości 5% od kwoty, 

o której mowa w ust. 1c (200.557,51 zł), pod warunkiem uzyskania oszczędności na ZUD, tj. kwota 

10.027,88 zł.”. 

3. Do § 2 porozumienia dodaje się ust. 3c o następującej treści: 

„3c.  Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujsoły oraz obsługę 

administracyjną objętych niniejszym porozumieniem w sezonie zimowym 2018/2019 wynosić będzie 

210.585,39 zł.”. 

4. Do § 2 porozumienia dodaje się ust. 4d o następującej treści: 

„4d.  Środki, o których mowa w ust. lc będą przekazywane na konto Przejmującego w postaci 

następujących transz w wysokości: 

b) I transza – 44.568,33 zł do 15 stycznia 2019 r., 

c) II transza - 44.568,33 zł do 15 lutego 2019 r., 

d) III transza - 44.568,33 zł do 15 marca 2019 r. 

e)  IV transza – 44.568,33 zł do 15 kwietnia 2019 r. 

f)  V transza – 22.284,19 zł do 30 kwietnia 2019 r.”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

PRZEKAZUJĄCY     PRZEJMUJĄCY 
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