
 

 

ANEKS NR 1/2019 

 

do Porozumienia nr 1/2018 w sprawie zaprzestania realizacji przez Gminę Miejską Lubin zadania 

własnego Powiatu Lubińskiego polegającego na prowadzeniu szkół, placówki oświatowo – 

wychowawczej i poradni psychologiczno–pedagogicznej zawartego w dniu 27 grudnia 2018 r. 

zawarty w dniu 29 marca 2019 r.,  

pomiędzy: 

Powiatem Lubińskim, zwanym w dalszej części aneksu „Powiatem” w imieniu, którego działają: 

1. Adam Myrda - Starosta Lubiński, 

2. Bernard Langner – Wicestarosta, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Teresy Walasek, 

a: 

Gminą Miejską Lubin, zwaną w dalszej części aneksu "Gminą" w imieniu, której działa: 

Robert Raczyński - Prezydent Miasta Lubina, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Michułki. 

§ 1. W związku z otrzymaną w dniu 13 lutego 2019 r. informacją z Ministerstwa Finansów dotyczącą 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin oraz pismem z dnia 21 lutego 2019 r. dotyczącym 

określenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, zgodnie z którym 

uwzględniono także zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy 

terytorialne, które nastąpiły od 1 stycznia 2019 r. w wyniku porozumień zawartych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, w Porozumieniu nr 1/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do czasu otrzymania przez Powiat części oświatowej subwencji ogólnej 

przysługującej na każdego ucznia szkół wymienionych w § 1, Gmina przekaże Powiatowi środki finansowe, 

w formie dotacji celowej w wysokości 4 368 529,83 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy 

pięćset dwadzieścia dziewięć 83/100), na finansowanie zadania własnego Powiatu.” 

2. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dotacja, o której mowa w ust. 1, będzie przekazana w 2 (dwóch) ratach, 

przy czym pierwsza rata 2 stycznia 2019 r., zgodnie z zapisem ust. 5, natomiast druga rata 1 lutego 2019 r.  

na konto Powiatu” 

3. § 8 ust. 4 skreśla się. 

4. § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie” „Dotację, o której mowa w ust. 1 i wysokości tam ustalonej, Powiat  

po otrzymaniu części oświatowej subwencji ogólnej przysługującej na każdego ucznia szkół wymienionych 

w § 1, dokona zwrotu do dnia 29 marca 2019 r. na konto Gminy nr 68 1240 3464 1111 0010 6566 4518  

wraz z wynagrodzeniem Centrum Usług Wspólnych w Lubinie, o którym mowa w ust. 6.”  

5. § 8 ust. 8 i 9 skreśla się. 
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§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian. 

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

§ 4. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Starosta Lubiński: 

A. Myrda 

Wicestarosta: 

B. Langner 

Skarbnik Powiatu: 

T. Walasek 

Z up. Prezydenta Miasta Lubina 

Naczelnik Wydziału: 

T. Ochocki 

Skarbnik Miasta: 

A. Michułka 
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