
UCHWAŁA NR L/524/2010
RADY GMINY TARNÓW

z dnia 22 października 2010 r.

w sprawie zawarcia aneksu do umowy na wspólną realizację zadania

Na podstawie art. 18, ust. 1 oraz  art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  
samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Gminy Tarnów 
uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża  się  zgodę  na  zawarcie  aneksu  do  umowy  przez  Gminę  Tarnów 
z  Powiatem Tarnowskim na  wspólną   realizację  zadania,  na  zasadach  partnerstwa 
z  poszanowaniem  swoich  priorytetów  w  realizacji  zadań  inwestycyjnych,  pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 2772/22  wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia  i  parkingu  dla  samochodów  w  Woli  Rzędzińskiej”, w  ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, ustanowionego 
uchwałą nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku. 
w brzmieniu załącznika do uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
W. Mitera



Załącznik 
do uchwały nr L/524/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22 października 2010 r. 

Tarnów, dnia  13.10. 2010 r.

ANEKS nr 1/2010

do umowy  z dnia 29.09.2010r.  znak  GK–7040/351/10 zawartej pomiędzy 
Powiatem Tarnowskim zwanym Powiatem  reprezentowanym przez:
1. Pana Mieczysława Krasa                - Starostę Tarnowskiego
2. Pana Adama Szpaka                       - Etatowego Członka Zarządu
przy udziale Pani Anny Niedojadało    - Skarbnika Powiatu Tarnowskiego 
a
Gminą Tarnów zwaną Gminą reprezentowaną przez:
Pana Grzegorz Kozioła                           -  Wójta Gminy
przy udziale Pani Ireny Podraza                 - Skarbnika Gminy 
o następującej treści:

§ 1

W związku z brakiem porozumienia z firmą LEIER – Polska S.A. Wola Rzędzińska 
155  a  w  sprawie  pomocy  finansowej  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn. 
„Przebudowa  drogi  gminnej  2772/22  wraz  z  budową  kanalizacji  deszczowej, 
oświetlenia  i  parkingu  dla  samochodów  w  Woli  Rzędzińskiej”  wprowadza  się 
następujące zmiany w w/w umowie:

1) Na pierwszej stronie umowy skreśla się wiersze 11, 12 i 13.
2) W § 4 ust. 1 skreśla się pkt 3.
3)  §  4  ust.  1  pkt  4  otrzymuje  brzmienie:  „  środki  finansowe  Gminy  Tarnów  – 
1.584.696  zł  (  jeden  milion  pięćset  osiemdziesiąt  cztery  tysiące  sześćset 
dziewięćdziesiąt sześć złotych)

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze 
stron.

 Zamawiający:                                                                                  Wykonawca:



Przewodnicząca Rady Gminy 
W. Mitera
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