Aneks nr 1
do Porozumienia z dnia 26 września 2014 roku w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową nr
1370 D oraz powierzenia Gminie Wisznia Mała wykonania zadania własnego Powiatu
Trzebnickiego
zawarty dnia ……………. grudnia 2015 roku
pomiędzy:
Powiatem Trzebnickim z siedzibą: ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica,
reprezentowanym przez:
1. Przewodniczącego Zarządu - Waldemara Wysockiego
2. Wiceprzewodniczącego Zarządu - Jerzego Trelę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Grażyny Cygan-Wołyńczyc
zwanym dalej „Powiatem”
a
Gminą Wisznia Mała z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 9, 55-114 Wisznia Mała,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Jakuba Bronowickiego
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Konrada Buczka,
zwaną dalej „Gminą”,
zwanymi w dalszej części łącznie „Stronami”, a każde z nich oddzielnie „Stroną”.
Zważywszy na okoliczność, iż zadanie własne Powiatu Trzebnickiego, którego realizacji dotyczy
Porozumienie z dnia 26 września 2014 roku, tj. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1370D w
miejscowości Szymanów Gmina Wisznia Mała” realizowane będzie przez Gminę w dwóch etapach:
1) etap I – z okresem realizacji do 31.12.2015 r.
2) etap II – z okresem realizacji do dnia 31.03.2016 r.,
Strony postanawiają, co następuje:
§ 1.
Na podstawie § 7 Porozumienia Strony dokonują poniższych zmian:
1) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Powiat zobowiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, do zapewnienia środków finansowych na
realizację zadania w ten sposób, że:
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a) W 2015 roku przekaże Gminie kwotę 355 076,92 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy
siedemdziesiąt sześć złotych 92/00) – z zastrzeżeniem, że kwota ta nie przekroczy 50 %
wartości brutto kosztów wykonania zadania w etapie I,
b) W 2016 roku przekaże Gminie kwotę 139 892,08 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy
osiemset dziewięćdziesiąt dwa złoty 08/100) – z zastrzeżeniem, że kwota ta nie przekroczy 50
% wartości brutto kosztów wykonania zadania w etapie II”.
2) § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. W przypadku przeznaczenia w budżecie Powiatu na 2015 i 2016 rok kwoty niższej niż
zaplanowana,

Powiat

przekaże

Gminie kwotę przyjętą w budżecie na sfinansowanie

przedmiotowego zadania.”
3) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 26 września 2014 roku do 31 marca 2016
roku”
§ 2.
Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 3.
1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 4.
Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
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