
ANEKS nr 1/2011 

z dnia 16 luty 2011 rok do porozumienia nr 1115/UW/2010/NN zawartego w dniu 28 października 
201 O roku pomiędzy: 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 
31-109 Kraków, zwanym dalej RZGW, reprezentowanym przez: 

1. Tomasz Sądag - Zastępca Dyrektora 
oraz 

Powiatem Krośnieńskim, ul. Bieszczadzka 1, 38 - 400 Krosno, zwanym dalej Powiatem, 
reprezentowanym przez: 

1. Jan Juszczak - Starosta Krośnieński 
2. Andrzej Guzik - Wicestarosta Krośnieński 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu p. Krystyna Kasza 

W oparciu o pismo Starosty Krosnieńskiego znak RIZ.92.5540-24/10 z dnia 5 listopada 2010 roku 
(załącznik nr 1 do niniejszego aneksu) oraz wzajemnych uzgodnień Stron, wprowadza się 
następującą zmianę do porozumienia: 

1. 
§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„W ramach realizacji zadania, o którym mowa w§ 1 ust. 1, Powiat zobowiązuje się do wykonania 
dokumentacji projektowej w terminie do 31 marca 2011 roku" 

2. 
Pozostałe warunki ww. porozumienia pozostają bez zmian. 

3. 
Aneks niniejszy stanowi integralną część porozumienia i sporządzony został w 4 jednobrzmiących 
egzemplarzach, 2 egzemplarze dla RZGW i 2 egzemplarze dla Powiatu. 

Załącznik: 

Nr I -Pismo znak RIZ.92.5540-24110 z dnia 5 listopada 2010 roku; 

Powiat: 
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ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

RIZ.92.5540-24/10 
Krosno, 2010-11-05 
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W związku z ograniczonym okresem na przygotowanie pełnej dokumentacji 

projektowej wraz z uzgodnieniami na zadanie pn Zabezpieczenie korpusu drogi 

powiatowej nr 1956R Zręcin - Wietrzno - Zboiska wraz z regulacją koryta rzeki 

Jasiołka w m. Wietrzno" w roku 20 I O, w imieniu Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 

zwracam się z prośbą o sporządzenie aneksu do porozumienia nr 1115/UW/2010/NN z 

dnia 28. l 0.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania. 

Proponujemy wprowadzenie zmiany zapisu w § I ust. 2 o treści: 

„ W ramach realizacji zadania, o którym mowa w § l ust. 1, Powiat zobowiązuje się 

do wykonania dokumentacji projektowej w terminie do dnia 31.03.2011 r." 

Otrzymują; 
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mgr t'ni. Toma$l Sądag 

38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 
tel. (13) 437 57 OO, fax (13) 437 57 15 

www.powiat.krosno.pl 
e-mail: starostwo@powiat.krosno.pl 
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