
 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

do porozumienia z dnia  24 września 2019 r. 

w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Świnna wykonania zadania publicznego pn. 

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:  „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika 

dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415 S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku 

w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała" 

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  „Powiatem" 

a 

Gminą Świnna, reprezentowaną przez  

Wójta Gminy Świnna - Henryk Jurasz  

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Świnna - Janina Wiewióra 

zwaną w dalszej części „Gminą Świnna" 

§ 1. Strony zgodnie postanawiają wprowadzić w porozumieniu z dnia 24 września 2019 r. następujące 

zmiany: 

᠆  § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Powiat Żywiecki przekaże Gminie Świnna środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł, 

o których mowa w ust. 4, na rachunek bankowy Gminy Świnna nr 04 8140 0009 0000 1124 2000 

0010 w terminie do dnia 01.12.2020 r.”, 

᠆  § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Strony porozumienia ustalają zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi 

w terminie do dnia 22.12.2020 r.”, 

᠆  § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8. Dotacja celowa udzielona przez Powiat Żywiecki zostanie wykorzystana przez Gminę Świnna 

w terminie do dnia 29.12.2020 r.”, 

᠆  § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Gmina Świnna zobowiązuje się rozliczyć udzieloną dotację w terminie do dnia 30.12.2020 r.”, 

᠆  § 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Gmina Świnna zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do dnia 

30.12.2020 r.  zgodnie z art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) na rachunek bankowy Powiatu Żywieckiego.”. 

§ 2. Pozostała treść porozumienia pozostaje bez zmian. 

§ 3. Aneks zostaje zawarty w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden 

egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

ZA POWIAT      ZA GMINĘ 

  

Starosta Żywiecki 

 

 

Andrzej Kalata 

 

 

Wicestarosta Żywiecki 

 

 

Stanisław Kucharczyk 

 

 

Skarbnik 

 

 

Elżbieta Wątroba 

Wójt Gminy 

 

 

Henryk Jurasz 

 

 

Skarbnik 

 

 

Janina Wiewióra 
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