
ANEKS Nr 1 

 

do porozumienia  Nr 15/2011 z dnia 12  kwietnia 2011 r.  

w sprawie realizacji zadania dotyczącego inicjowania przedsięwzięć  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działania na rzecz  

zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie  

 

zawarty dnia   21   października 2011 r. w Szczecinie pomiędzy:  

Wojewodą Zachodniopomorskim, Panem Marcinem Zydorowiczem, zwanym dalej 

„Zleceniodawcą”, a 

Prezydentem Koszalina, Panem Piotrem Jedlińskim, zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

 

§ 1. Strony zgodnie postanawiają wprowadzić następujące zmiany w treści Projektu pn. 

Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych „Razem skuteczni, 

razem bezpieczni – III Edycja – Reagujesz – Ratujesz”, stanowiącym załącznik do 

porozumienia Nr 15/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.: 

 

1) W rozdziale V. Działania podsumowujące pkt 2 ppkt 2) w harmonogramie planowanych 

działań /terminy ich realizacji z określeniem skali działań/ dodaje się działanie: 

wykonanie tabliczek informacyjnych zewnętrznych na punkty informacyjno - 

konsultacyjne w siedzibach Rad Osiedlowych, termin realizacji październik - grudzień 

2011 r.; 

 

2) W rozdziale V. Kalkulacja przewidywanych /planowanych/ kosztów projektu - tabela: 

a) w punkcie 1 tabeli - Koszty osobowe, w pozycji dotyczącej obsługi punktów 

informacyjno - konsultacyjnych na Policji: wysokość dotacji zmniejsza się do 

kwoty 25.225,00 zł, 

b) w punkcie 2 tabeli – Koszty promocji projektu: 

 w pozycji dotyczącej wydruku materiałów promocyjnych: zwiększa się ilość 

wydrukowanych pocztówek do 5.500 szt., przy zachowaniu wysokości dotacji        

w kwocie 2.500,00 zł, 

 w pozycji dotyczącej utworzenia strony internetowej Koszalińskiej Koalicji na 

Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Reagujesz – Ratujesz”: wysokość dotacji  

zmniejsza się do kwoty 1.476,00 zł, 

 w pozycji dotyczącej wydrukowania informatora o instytucjach niosących 

pomoc ofiarom i sprawcom przemocy: wysokość dotacji zwiększa się do 

kwoty 7.500,00 zł, 

 dodaje się pozycję: wykonanie tabliczek informacyjnych na punkty 

informacyjno - konsultacyjne w siedzibach Rad Osiedlowych i ustala   

wysokość dotacji w kwocie 2.524,00 zł, 

c) w punkcie 4 tabeli – Utworzenie i wdrożenie 2 programów aktywizujących 

osiedlową społeczność do reagowania na niepożądane zjawiska, w pozycji 

dotyczącej organizacji pikniku rodzinnego: wysokość dotacji zmniejsza się do 

kwoty 9.800,00 zł, 

d) w punkcie 5 tabeli – Inne koszty projektu, w pozycji dotyczącej zakupu kart 

telefonicznych do telefonów komórkowych będących częścią składową 

wyposażenia terenowych punktów informacyjno - konsultacyjnych: wysokość 

dotacji zwiększa się do kwoty  400,00 zł, 

e) w pozycji ogółem tabeli: ustala się koszt całkowity projektu na kwotę 125.103,00 

zł, a  koszt dotacji  na kwotę 87.445,00 zł. 
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§  2. Aneks Nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§  3. Aneks Nr 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  

       Zachodniopomorskiego. 

 

§  4. Aneks Nr 1 sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: 

− cztery egzemplarze dla Zleceniodawcy, 

− jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy. 

 

 

 

 

      ZLECENIOBIORCA                                                                    ZLECENIODAWCA 

 
PREZYDENT MIASTA             w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Piotr Jedliński        Ryszard Mićko 

                    WICEWOJEWODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


