
 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

do porozumienia z dnia 3 lipca 2018 r.  w sprawie powierzenia Gminie Ujsoły realizacji zadania 

publicznego Powiatu Żywieckiego w zakresie wykonania zadań pn.: 

1) „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły - Złatna w km od 0+004 do km 0+040  

w m. Ujsoły" 

2) „Remont chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica - Milówka – Rajcza 

- Ujsoły - gr. państwa w km od 13+824 do km 14+038 w m. Ujsoły (od skrzyżowania z ul. Bystrą  

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1441 S)" 

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 „Powiatem" 

a 

Gminą Ujsoły, reprezentowaną przez  

Wójta Gminy Ujsoł - Tadeusz Piętka 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Ujsoły - Ewa Caputa 

zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą" 

zwani dalej łącznie Stronami 

o następującej treści 

§ 1. Na mocy niniejszego aneksu Strony wprowadzają następujące zmiany do porozumienia: 

1) § 1 ust. 5 Porozumienia zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem 

o brzmieniu: 

„Strony porozumienia ustalają, iż zakończenie realizacji zadań, o których mowa w ust. l, 

nastąpi w terminie do dnia 22 sierpnia 2018 r.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy Umowy nie ulegają zmianie. 
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§ 3. Postanowienia zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem jego podpisania. 

§ 4. Niniejszy aneks do Porozumienia został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach,  

po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron, a jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 
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