
 
ANEKS 

z dnia 8 września 2014 r. 

do porozumienia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Gminę 

Miasto Szczecin kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin będących 

uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej znajdującego się na terenie Powiatu Polickiego, w części nieobjętej 

dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

zawarty pomiędzy: 

Powiatem Polickim z siedzibą w Policach przy ul. Tanowskiej 8, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu w Policach, w imieniu którego działają: 

1. Leszek Guździoł - Starosta Policki, 

2. Anna Rybakiewicz - Wicestarosta Policki, 

a 

Gminą Miasto Szczecin, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta, 

o następującej treści: 

§ 1. W porozumieniu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez 

Gminę Miasto Szczecin kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin będących 

uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej znajdującego się na terenie Powiatu Polickiego, w części nieobjętej 

dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Powiat oświadcza, iż w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztat Terapii Zaję-

ciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Policach z sie-

dzibą przy ul. Janusza Korczaka 55 uczestniczy trzydzieści osób, z czego trzy osoby są mieszkańcami 

Gminy. Dwie z tych osób uczestniczą w ww. zajęciach od dnia 1 stycznia 2014 r., jedna zaś od dnia 

17 czerwca 2014 r. Dane osób zamieszkujących na terenie Gminy zostaną przekazane przez Powiat od-

rębnym pismem, niezwłocznie po zawarciu aneksu.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do ponoszenia kosztów rehabilitacji w odniesieniu do osób wymie-

nionych w § 1, będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej, o którym mowa w § 1, w części nie-

objętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wy-

sokości 1 644,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści cztery złote) rocznie na jednego uczestni-

ka, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W odniesieniu do jednej osoby będącej mieszkańcem Gminy, uczestniczącej w warsztacie terapii 

zajęciowej, o którym mowa w § 1, od dnia 17 czerwca 2014 r., Gmina zobowiązuje się do ponoszenia 

kosztów rehabilitacji, w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości 885,98 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 

98/100). 
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3. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, może ulec zmianie w przypadku zmiany obowią-

zujących przepisów prawa i wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany ich wysokości.”; 

3) w § 3 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Gmina zobowiązuje się do przekazania środków finansowych w wysokości 885,98 zł (słownie: 

osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 98/100) na pokrycie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 2, prze-

lewem, na rachunek bankowy wskazany przez Powiat w terminie 30 dni od daty zawarcia aneksu.”. 

§ 2. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy 

dla Gminy, jednego egzemplarza dla Powiatu, jednego egzemplarza dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Policach oraz jednego egzemplarza dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Za-

chodniopomorskiego. 

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 
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