
 

 

ANEKS NR 22 

 

z dnia 3 września 2019 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 2019 r. 

poz. 511), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 

i art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1530 z późn. zm.
1)

), w związku z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872, z późn. zm.
2)

), 

§ 2 uchwały nr XVI/151/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powierzenia 

Miastu Wrocław prowadzenia niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego ze zm.
3)

,  

§ 2 uchwały nr XLII/976/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przejęcia przez 

Miasto Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego ze zm.
4)

  

oraz Porozumieniem z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań 

publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 

z 2013 r. poz. 3631) wraz ze zmianami
5)

, Zarząd Powiatu Wrocławskiego, działający w imieniu Powiatu 

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

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2161, 2193, 2203 oraz 2245. 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. nr 162, poz. 1126, z 2000 r. nr 6, poz. 70, nr 12, 

poz. 136, nr 17, poz. 228, nr 19, poz. 239, nr 95, poz. 1041, nr 122, poz. 1312, z 2001 r. nr 45, poz. 497, nr 100, 

poz. 1084, nr 111, poz. 1194, nr 145, poz. 1623, z 2009 r. nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260. 
3) 

Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą nr XXVII/230/14 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 

11 czerwca 2014 r. 
4) 

Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą nr LX/1517/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

26 czerwca 2014 r. 
5) 

Zmiany wymienionego porozumienia zostały wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2013 r., aneksem  

nr 2 z dnia 26 marca 2014 r., aneksem nr 3 z dnia 21 października 2014 r., aneksem nr 4 z dnia 26 stycznia 2015 r., 

aneksem nr 5 z dnia 12 marca 2015 r., aneksem nr 6 z dnia 30 października 2015 r., aneksem nr 7 z dnia 30 listopada 

2015 r., aneksem nr 8 z dnia 27 stycznia 2016 r., aneksem nr 9 z dnia 19 maja 2016 r., aneksem nr 10 z dnia 20 września 

2016 r., aneksem nr 11 z dnia 25 października 2016 r., aneksem nr 12 z dnia 20 grudnia 2016 r., aneksem nr 13 z dnia 

8 marca 2017 r., aneksem nr 14 z dnia 6 września 2017 r., aneksem nr 15 z dnia 28 grudnia 2017 r., aneksem  

nr 16 z dnia 19 lutego 2018 r., aneksem nr 17 z dnia 25 maja 2018 r., aneksem nr 18 z dnia 16 sierpnia 2018 r., aneksem 

nr 19 z dnia 14 grudnia 2018 r., aneksem nr 20 z dnia 11 marca 2019 r. oraz aneksem nr 21 z dnia 10 czerwca 2019 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 października 2019 r.

Poz. 5944



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

publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego w § 5f ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dotujący przekaże 

w 2019 roku dotację w wysokości 5.393.000 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące 

złotych) z działu 851, rozdział 85156 paragrafu 2320.”
6)

. 

§ 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. 

Prezydent Wrocławia: 

J. Sutryk 

Starosta Powiatu Wrocławskiego: 

R. Potocki 

Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego: 

A. Szawan 

                                                      
6) 

§ 5f został wprowadzony aneksem nr 20 z dnia 11 marca 2019 r., a następnie zmieniony aneksem nr 21 z dnia 

10 czerwca 2019 r. do przedmiotowego porozumienia. 
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