
 

 

ANEKS NR 2 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

do Porozumienia Wojewody Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2019 r. 

na wykonanie powierzonych zadań związanych z kwalifikacją wojskową 

zawartego pomiędzy: Powiatem Brzezińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Staro-

sta Brzeziński - Pani Renata Kobiera, Wicestarosta Brzeziński - Pan Ryszard Śliwkiewicz, przy kontrasy-

gnacie Skarbnika Powiatu Brzezińskiego - Pana Tomasza Makowskiego 

a 

Wojewodą Łódzkim - Panem Zbigniewem Rau. 

§ 1. Na podstawie § 5 ust. 3 porozumienia strony postanawiają zmienić treść porozumienia w następujący 

sposób: 

- § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Termin finansowego zakończenia realizacji zadania (wykorzystanie dotacji celowej) obejmujący m. in. 

regulowanie płatności z tytułu wystawionych faktur VAT oraz rachunków określa się do dnia 14 czerwca 

2019 r.”, 

- dodanie § 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„Dodatkowo na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia  przeznacza się w 2019 r. z budżetu 

Wojewody Łódzkiego dotację celową w kwocie 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych), w następującej kla-

syfikacji budżetowej: dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa, § 2120 

- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej.”, 

- dodanie § 2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 

„Dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 3 należy przekazać na rachunek bankowy Powiatu w ciągu  

14 dni od opublikowania niniejszego aneksu. Dniem przekazania dotacji celowej jest data obciążenia ra-

chunku bieżącego wydatków dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie.”, 

- § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Powiat Brzeziński przedstawi Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi szczegółową informację wraz z rozliczeniem wykorzystania 

dotacji celowej i kompletem dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione 

osoby, przekazanej z budżetu Wojewody Łódzkiego, na zadania wymienione w § 1 porozumienia, w termi-

nie do dnia 28 czerwca 2019 r.”, 
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- § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Kwota niewykorzystanej części dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. na ra-

chunek bieżący wydatków dysponenta części budżetowej 85/10 – województwo łódzkie prowadzonym w 

NBP O/O w Łodzi Nr 09 1010 1371 0022 1922 3000 0000.”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Aneks do porozumienia sporządzono w formie pisemnej w postaci elektronicznej. 

§ 4. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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