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ANEKS NR 1/2017
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 11 lipca 2017 r.
do Porozumienia z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia Gminie Orzysz
przez Powiat Piski zadania publicznego prowadzenia sezonowych schronisk młodzieżowych w Drozdowie
i Okartowie
zawarty w Piszu dnia 11 lipca 2017 r. pomiędzy:
Powiatem Piskim, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Piszu
w osobach:
Andrzeja Nowickiego - Starostę Piskiego
Marka Wysockiego - Wicestarostę Piskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Barbary Koprowskiej,
zwanym dalej Powierzającym
a
Gminą Orzysz, z siedzibą w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, reprezentowaną przez:
Zbigniewa Włodkowskiego – Burmistrza Orzysza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Orzysz –Anny Kamińskiej,
zwaną dalej Przyjmującym
§ 1. Strony zgodnie postanawiają zmienić łączące je porozumienie w sprawie ustalenia warunków
powierzenia Gminie Orzysz przez Powiat Piski zadania publicznego prowadzenia sezonowych schronisk
młodzieżowych w Drozdowie i Okartowie zawarte w dniu 11 lipca 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz.
z 2014 r. poz. 3315) w ten sposób, że:
§ 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Przyjmujący zobowiązuje się każdego roku kalendarzowego przekazywać Powierzającemu
dane niezbędne do naliczania subwencji oświatowej w terminach i na zasadach określonych zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie prawem i w ujęciu zgodnym z Systemem Informacji Oświatowej.
2. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym, po terminie przekazywania danych, o jakim
stanowi ust. 1, Przyjmujący zwiększy ilość miejsc w jednym z wymienionych § 1 ust. 1 sezonowych
schronisk młodzieżowych z jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniem ilości miejsc w drugim,
możliwe jest, na pisemny wniosek Przyjmującego, odpowiednie przesunięcie środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego prowadzenia każdego ze schronisk.
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3. Wniosek, o jakim stanowi ust. 2, powinien wskazywać dokładną ilość miejsc, do przesunięcia
których dojdzie, przy czym ilość zwiększonych miejsc w jednym schronisku musi odpowiadać ilości
zmniejszonych miejsc w drugim ze schronisk.”.
§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 3. Aneks sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze stron.
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