
 

 

ANEKS NR UM/BZS/I/1617/36/1396-W/2020-AN-1 

 

do Porozumienia nr UM/BZS/I/1617/36/1396-W/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie 

wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez 

Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020 

roku (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2020 r., poz. 6424), 

zawarty w dniu 14.04.2021 roku  

pomiędzy: 

Miastem Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, reprezentowanym przez: 

Romana Szełemeja – Prezydenta Miasta Wałbrzycha  

zwanym dalej ,,Dotującym”, 

a  

Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych,  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, w imieniu którego działają: 

1. Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, 

2. Wicestarosta – Iwona Frankowska,  

zwanymi dalej ,,Dotowanymi”. 

§ 1. Na podstawie § 2 ust. 3 i § 7 Porozumienia nr UM/BZS/I/1617/36/1396-W/2020 z dnia 28 października 

2020 roku w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej  

na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy w 2021 roku, strony wprowadzają do Porozumienia następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W 2021 roku wysokość dotacji celowej na realizację powierzonych 

zadań, o których mowa w § 1 Porozumienia nr UM/BZS/I/1617/36/1396-W/2020 z dnia 28 października 

2020 roku w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej 

na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy w 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2020 r., poz. 6424), wynosi 3.381.944,00 zł (słownie: trzy miliony 

trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 00/100).”; 

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Kwota dotacji: począwszy od miesiąca stycznia 2021 roku będzie 

przekazywana w równych transzach miesięcznych po 281.828,67 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden 

tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) w terminie do 20 dnia każdego 

miesiąca na rachunek bankowy Dotowanego.”. 
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§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian. 

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

ze stron. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

         

                    Prezydent Miasta Wałbrzycha: 

                                                                 Roman Szełemej 

 

        Starosta Wałbrzyski: 

 Krzysztof Kwiatkowski 

                   Wicestarosta: 

        Iwona Frankowska 
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