
 

 

ANEKS NR Nr 8 

z dnia 31 marca 2015 r. 

do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji, zawartego w dniu 5 czerwca 2007 r. pomiędzy Powiatem 

Szczecineckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Szczecinecki 

Krzysztof Lis i Wicestarosta Szczecinecki Marek Kotschy, a Miastem Szczecinek reprezentowanym przez 

Burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

595, z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594, z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu Szczecineckiego Nr IX/71/2007 z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie 

powierzenia Miastu Szczecinek zadań ponadgminnych w zakresie kultury i promocji zmienionej uchwałą 

Nr XV/106/2007 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek zadań ponadgminnych w zakresie kultury i promocji oraz uchwały 

Nr X/83/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Szczecineckiego 

zadań ponadgminnych z zakresu kultury oraz promocji, strony ustalają: 

§ 1. W porozumieniu w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek zadań publicznych Powiatu 

Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji, zawartym w dniu 5 czerwca 2007 r. pomiędzy Powiatem 

Szczecineckim a Miastem Szczecinek (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 74, poz. 1192) 

zmienionym aneksem Nr 1 z dnia 02 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 4, 

poz. 124), aneksem Nr 2 z dnia 19 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, 

poz. 443), aneksem Nr 3 z dnia 30 grudnia 2009 r.  (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. 

Nr  11, poz. 230), aneksem Nr 4 z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 

26, poz.431), aneksem Nr 5 z dnia 30 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 

z 2012 r. poz. 286), aneksem Nr 6 z dnia 31 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 

z 2013 r. poz. 415) oraz aneksem Nr 7 z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Województwa 

Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 119) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedmiotem porozumienia są następujące zadania publiczne Powiatu Szczecineckiego o charakterze 

ponadgminnym, zwane w dalszej treści Porozumienia „zadaniami”: 

1) w zakresie kultury - organizowanie i prowadzenie zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu 

Powiatu Szczecineckiego, w następujących sekcjach 

i kołach zainteresowań oraz przedsięwzięć związanych z ich funkcjonowaniem: 

a) w sekcjach muzycznych, 

b) w sekcjach tanecznych, 

c) w sekcjach miłośników sztuk manualno-plastycznych, 

d) w klubach pasjonatów, 

e) przedsięwzięcia związane z działalnością sekcji i klubów wymienionych w lit. a – d; 
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2) w zakresie promocji: 

a) reklama i promocja zewnętrzna, 

b) organizowanie lub współorganizowanie oraz udział w imprezach związanych 

z promowaniem Powiatu Szczecineckiego, 

c) współorganizowanie i promocja imprez odbywających się pod patronatem Starostwa 

Powiatowego.”., 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zadania wymienione w ust. 1 dotyczą 2015 r. i są ustalone na okres od 1 stycznia 2015 r. do 

31 grudnia 2015 r.”;; 

2) w § 5: 

a) ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie: 

„4. W 2015 r., wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 wynosi: 

1) na zadania w zakresie kultury: 620.000 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy złotych), 

2) na zadania w zakresie promocji: 174.000 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). 

4a. W ramach wykonywania zadań w zakresie promocji określonych w § 1 ust. 1 pkt 2, może zostać 

wydatkowana kwota dotacji nie przekraczająca 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) na 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury 

w Szczecinku w celu realizacji wyżej wymienionych powierzonych zadań.”., 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dotacja, o której mowa w ust. 4 będzie przekazywana w następujący sposób: 

1) na zadania w zakresie kultury – na zasadach i w terminach określonych 

w ust. 5 z zastrzeżeniem, że pierwsze cztery raty zostaną przekazane w terminie 

do 15 maja 2015 r.”; 

2) na zadania w zakresie promocji – na następujących zasadach i w następujących terminach: 

a) kwota 104.000 zł (sto cztery tysiące złotych) zostanie przekazana w 6 równych miesięcznych ratach, 

z których pierwsze cztery raty zostaną przekazane w terminie do 15 maja 2015 r., pozostałe dwie raty 

przekazane będą w kolejnych miesiącach przelewem na rachunek bankowy Miasta Szczecinek z góry, 

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, 

b) kwota 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) zostanie przekazana na zasadach i w terminach 

określonych w ust. 5, z zastrzeżeniem, że pierwsze cztery raty zostaną przekazane w terminie do 15 maja 

2015 r.”. 

§ 2. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. 

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

Starosta Szczecinecki 

 

Krzysztof Lis 

 

Burmistrz Miasta Szczecinek 

 

Jerzy Hardie-Douglas 

Wicestarosta Szczecinecki 
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