
 

 

ANEKS NR 2/2019 

z dnia 7 lutego 2019 r. 

do porozumienia nr PZD/pb-l/1/2017 z dnia 29 września 2017 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 Bednorz   -  Starosta Bieruńsko-Lędziński, 

2. Kazimierz Chajdas   - Członek Zarządu, 

zwanym w dalszej części „Przekazującym” 

a 

Gminą Bieruń z siedzibą w Bieruniu (43-150) przy ul. Rynek 14, NIP:646-10-15-103, REGON: 

276258285, którą reprezentuje: 

1. Krystian Grzesica   -  Burmistrz Miasta Bierunia, 

zwaną w dalszej części „Przejmującym” 

 

Strony porozumienia wprowadzają niniejszym aneksem następujące zmiany: 

§ 1. § 3 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

"3) w 2019 roku - 104 460,00 zł/rok (słownie: sto cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100). 

Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach: 

a) za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. - 94 345,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta 

czterdzieści pięć złotych 00/100), 

b) za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. - 10 115,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto piętnaście złotych 

00/100)," 

§ 2. § 3 ust. 3 pkt 4) i 5) otrzymują brzmienie: 

"4) za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. - do 15.01.2019 r. w wysokości 78 345,00 zł (słownie: 

siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 00/100), do 15.03.2019 r. w wysokości 

16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100); 

 5) za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. - do 31.10.2019 r. w wysokości 10 115,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy sto piętnaście złotych 00/100);" 

§ 3. Pozostałe warunki zawarte w porozumieniu nr PZD/pb-l/1/2017 z dnia 29 września 2017 r. pozostają 

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

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

 

 

                  Strona Przekazująca                     Strona Przejmująca 

    

Starosta 

 

Bernard Bednorz 

 

Członek Zarządu 

 

Kazimierz Chajdas 

Burmistrz 

 

Krystian Grzesica 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 1545


		2019-02-21T11:40:39+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




