
 

 

POROZUMIENIE  

PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie współfinansowania w 2019 roku kosztów funkcjonowania 

Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu zawarte 

 pomiędzy: 

1.  Powiatem Przemyskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

- Pan Jan Pączek - Starosta Powiatu Przemyskiego 

- Pan Marek Kudła - Wicestarosta Powiatu Przemyskiego   przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Parygi  – 

Skarbnika Powiatu Przemyskiego             a 

2.  Miastem Przemyśl reprezentowanym przez: 

- Pana Wojciecha Bakuna - Prezydenta Miasta Przemyśla,   przy kontrasygnacie Pani Moniki Czuryk- 

Skarbnika Miasta Przemyśla. 

Na podstawie art. 9a ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) strony porozumienia 

ustalają, co następuje: 

§ 1. Powiat Przemyski zobowiązuje się do współfinansowania w 2019 roku kosztów funkcjonowania 

Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. 

§ 2. 1. Wysokość dotacji przekazanej przez Powiat Przemyski Miastu Przemyśl za okres czasu od dnia 

01.02.2019 r. do dnia 31.03.2019 r. wyniesie 285.012 zł. słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy 

dwanaście złotych 00/100). 

2. Dotacja zostanie przekazana w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia podpisania porozumienia 

przez obie strony. 

3. Środki finansowe przekazane będą na konto Miasta Przemyśla: Getin Noble Bank S.A  

nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. 

4. Wysokość dotacji na okres od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zostanie ustalona w kolejnym 

porozumieniu. 

5. W 2019r. kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 tegoż paragrafu ustalona jest jako udział w całości 

poniesionych kosztów, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, równy ilorazowi liczby mieszkańców 

z terenu powiatu dotujacego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania powiatowego urzędu 

pracy wg stanu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym koszty zostały poniesione - 

pomniejszony o kwotę refundacji, o której mowa w art.9 ust.2d, na realizację przez powiat prowadzący 

projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy 

dotyczących powiatu dotującego. 
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§ 3. 1. Miasto Przemyśl zobowiąże Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu do złożenia 

w terminie do dnia 10.04.2019 r. sprawozdania z rozliczeniem wykorzystanej dotacji celowej za okres od dnia 

01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r. 

2. Miasto Przemyśl przekaże do Powiatu Przemyskiego kopię sprawozdania w terminie, o którym mowa 

w ust. 1. 

3. Odpowiedzialność za wykorzystanie dotacji celowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, 

zgodnie z zawartym porozumieniem ponosi Miasto Przemyśl. 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 01.02.2019 r. do 

31.03.2019 r. 

§ 5. Porozumienie podlega opublikowaniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 6. Porozumienie sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

  

Starosta 

 

 

Jan Pączek 

 

Wicestarosta 

 

 

Marek Kudła 

 

Skarbnik Powiatu 

Przemyskiego 

 

 

Agnieszka Paryga 

Prezydent Miasta 

Przemyśla 

 

 

Wojciech Bakun 

 

Skarbnik Miasta 

 

 

Monika Czuryk 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1333


		2019-03-05T13:17:47+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




