
 

 

ANEKS NR 12 

z dnia 7 września 2017 r. 

do Porozumienia z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanego dalej "Porozumieniem", 

zawarty w Krośnie pomiędzy: 

Powiatem Krośnieńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w osobach:  

Jana Juszczaka - Starostę Krośnieńskiego,  

Adolfa  Kasprzyka - Wicestarostę Krośnieńskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Krośnieńskiego - Krystyny Kasza  

a 

Gminą Miasto Krosno wykonującą zadania powiatu, reprezentowaną przez:  

Bronisława  Barana - Zastępcę Prezydenta Miasta Krosna, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasta Krosna - Marcina Połomskiego 

 

 

§ 1. W związku niewystarczającą kwotą na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie na 

realizację zadania w roku 2017, w przedmiotowym porozumieniu § 4 otrzymuje brzmienie: 

„1. W związku z realizacją zadań określonych w § 1 Powiat Krośnieński otrzymywał będzie z budżetu 

Miasta na prawach powiatu dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

2.  Wstępna kwota dotacji w 2017 r. wynosi 690 000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy 

złotych) co stanowi iloczyn: planowanych kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy w 2016 

roku pomniejszonych o kwotę refundacji o której mowa w art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez iloraz liczby mieszkańców z terenu 

Miasta Krosna do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy wg 

stanu na 31 grudnia 2015 r.  

3.  Ostateczna kwota dotacji, o której mowa w ust. 2 wynosi 737 908,00 zł (słownie: siedemset 

trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100 ).  

4. Kwota dotacji przekazywana będzie w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty ustalonej 

w ust. 3 w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego 

w Krośnie w Banku Spółdzielczym, Nr 67 8636 0005 2001 0004 8666 0001. Niedopłata z tytułu 

ustalenia ostatecznej kwoty dotacji za miesiące od stycznia do września 2017 r. zostanie wyrównana 

do dnia 10.10.2017 r. 

5. W przypadku opóźnienia w przekazaniu dotacji określonej niniejszą umową będą naliczane 

odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 
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6. Wysokość dotacji celowej w latach następnych ustalana będzie w formie aneksu do niniejszego 

porozumienia”. 

§ 2. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

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

ze stron. 

§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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