
 

 

ANEKS NR 8 

z dnia 9 lutego 2018 r. 

do Porozumienia zawartego w dniu 29.01.2010 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Głogowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Głogowskiego 

zawarty pomiędzy:  

Powiatem Głogowskim,  

z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 21,  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Głogowskiego,  

w imieniu którego działają:  

Starosta Głogowski – Jarosław Dudkowiak,  

Wicestarosta Głogowski – Wojciech Borecki,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Głogowskiego – Krystiana Czarnoty,  

zwanym dalej „Powiatem”,  

a 

Gminą Miejską Głogów,  

z siedzibą w Głogowie, Rynek 10,  

reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Głogowa – Rafaela Rokaszewicza,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Malicy, 

zwanej dalej „Gminą”. 

§ 1. Na podstawie uchwały nr XXXVI/195/2017 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głogowskiego na rok 2018 oraz na podstawie § 4 ust. 2 Porozumienia 

z dnia 29.01.2010 r.: 

1) strony ustalają wysokość dotacji celowej na sfinansowanie zadań powierzonych niniejszym porozumieniem 

na rok 2018 w kwocie 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2) dotacja będzie przekazywana w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca w wysokości 

1/12 kwoty określonej w ust. 1. Dotacja styczniowa i lutowa zostaną przekazane razem z dotacją marcową 

w terminie do dnia 31.03.2018 r. 

3) dotacja będzie przekazywana przelewem bankowym na rachunek, którego właścicielem jest Gmina 

Miejska Głogów: Bank BGŻ Oddział w Głogowie, nr konta: 31203000451110000001921990. 

4) Gmina składa pisemne – finansowe merytoryczne – sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej na rok 

2018, przyznanej z budżetu Powiatu na realizację zadań, w terminie do dnia 20 stycznia 2019 r. 

5) Powiat zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania przyznanych środków dotacji. 
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6) w przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania zadań Gmina zobowiązuje się zwrócić środki 

finansowe do dnia 31 grudnia roku budżetowego. 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 09.02.2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej  

ze stron. 

Starosta Głogowski: 

J. Dudkowiak 

Wicestarosta Głogowski: 

W. Borecki 

Skarbnik Powiatu Głogowskiego: 

K. Czarnota 

Prezydent Miasta Głogowa: 

R. Rokaszewicz 

Skarbnik Gminy Miejskiej Głogów: 

A. Malica 
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