
 

 

Aneks Nr 16 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z późniejszymi aneksami 

powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.:„Projekt Budowy Regionalnej Drogi 

Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” 

zawarty pomiędzy: 

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

Województwa Śląskiego w osobach: 

Jakuba Chełstowskiego Marszałka Województwa Śląskiego 

Wojciecha Kałuży Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

a 

Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy 

o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Dariusza Polowego 

 

§ 1. Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony wprowadzają 

następujące zmiany: 

A.  W § 1 ust. 6 przyjmuje brzmienie: „6. Zakłada się realizację zadania w latach 2012 – 2022.", 

B.   W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia 

dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4 wraz ze świadczeniem usługi Pomocy Technicznej oraz 

świadczeniem usługi geodezyjnej wynosi 3.789.297,34 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100), w tym przewiduje się w kolejnych latach: 

- w 2013 roku 18.450,00 zł 

- w 2014 roku 206.640,00 zł 

- w 2015 roku 99.527,50 zł 

- w 2016 roku 65.087,50 zł 

- w 2017 roku 257.531,25 zł 

- w 2018 roku 459.177,01 zł 

- w 2019 roku 775.239,02 zł 

- w 2020 roku 1.833.025,06 zł 

- w 2021 roku 37.310,00 zł 

- w 2022 roku 37.310,00 zł.", 
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C.  W § 4 h ust. 1 przyjmuje brzmienie:  "1. W roku 2019 całkowity koszt zadania określonego w § 1 

ust. 1 przewiduje się na poziomie 775.239,02 z czego 684.257,93 zł dotyczy prac projektowych 

(444.767,65 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 239.490,28 zł po stronie Miasta Racibórz), 

23.761,09 zł tytułem świadczenia usługi Pomocy Technicznej przez Raciborskie Przedsiębiorstwo 

Inwestycyjne Sp. z.o.o. (zwana dalej RPI) oraz  50.000,00 zł tytułem świadczenia usługi geodezyjnej oraz 

17.220,00 zł tytułem nadzorów autorskich (11.193,00 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 6.027,00 zł 

po stronie Miasta Racibórz).", 

D.   W § 4 h w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie:  "Do wniosków dotyczących płatności za prowadzenie nadzoru 

autorskiego Miasto Racibórz dołączy pisemne potwierdzenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach co 

do wykonania ww. nadzoru.", 

E.  W § 1 ust. 2 Aneksu nr 5 z dnia 2 marca 2015 r. przyjmuje brzmienie: „2. Koszt usługi Pomocy 

Technicznej, o której mowa w ust. 1 wynosił łącznie 62.147,34 zł. W 2015 r. wydatkowanie wyniosło 

10.967,50 zł. W 2016 roku wydatkowanie wyniosło 10.967,50 zł. W 2017  roku wydatkowanie wyniosło 

16.451,25 zł. W 2018 roku nie wydatkowano środków. W 2019 roku wydatkowanie wyniosło 23.761,09 zł 

w związku z rozliczeniem i rozwiązaniem umowy z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym  

Sp. z.o.o. ". 

§ 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, z czego jeden dla Miasta 

Racibórz oraz jeden dla Województwa Śląskiego. 

 

 

                     Województwo Śląskie                  Miasto Racibórz      
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