
 

 

ANEKS NR 2 

z dnia 26 marca 2014 r. 

do porozumienia z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań 

publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 595 i 645), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) i art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), w związku z art. 19a ust. 4 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

(Dz. U. Nr 133 poz. 872, z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 8 Porozumienia z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie 

powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 3631) wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 

2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 379), Zarząd Powiatu Wrocławskiego, działający w imieniu 

Powiatu Wrocławskiego i Prezydent Wrocławia, działający w imieniu Miasta Wrocław, postanawiają: 

§ 1. W porozumieniu z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań 

publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego w § 5a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotujący przekaże w 2014 roku dotację w wysokości 13.843.000 zł (słownie: trzynaście milionów 

osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych) z działu 851, rozdział 85156 paragrafu 2320.”. 

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Niniejszy aneks został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach po trzy dla każdej ze 

stron. 

§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Prezydent Wrocławia: 

R. Dutkiewicz 

Starosta Powiatu Wrocławskiego:  

R. Potocki 

Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego:  

W. Szczykutowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 listopada 2014 r.

Poz. 5107
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