
 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 10 października 2018 r. 

do Porozumienia nr DZ-I/87/2017 z dnia 22 grudnia  2017 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 

 

pomiędzy: 

Powiatem Wolsztyńskim z siedzibą w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, NIP: 923-15-09-

056, REGON: 411561571, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 

Wolsztyńskiego, w imieniu którego działają:  

1. Janusz Frąckowiak - Starosta Wolsztyński, 

2. Piotr Krajewski - Wicestarosta Wolsztyński 

przy kontrasygnacie Bożeny Ćwiklińskiej – Skarbnika Powiatu 

a 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-46-888, REGON: 631257816, zwanym 

dalej Województwem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w imieniu którego 

działają: 

1. Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, 

2. Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

zwanych dalej Stronami 

  

Działając na podstawie § 10 ust. 2 porozumienia nr DZ-I/87/2017 z 22 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

z 2018 r., poz. 3415), Strony postanawiają: 

§ 1. 1. Zmienić § 1 ust. 1 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie: 

„Powiat udziela Województwu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej 

kwocie 357 478,02 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 

złotych 02/100) na realizację w latach 2017 – 2019 zadania publicznego w związku z realizacją 

Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zwanego dalej Projektem.”. 

2. Zmienić § 1 ust. 2 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie: 

„Na realizację Projektu wymienionego w ust. 1 zostały zabezpieczone środki przez Powiat: 
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a) w 2018 r. w kwocie 196 703,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzy 

złote 40/100), 

b) w 2019 r. w kwocie 160 774,62 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt 

cztery złote 62/100).”. 

3. Zmienić § 2 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się termin zakończenia Projektu na dzień dokonania przez Instytucję Zarządzającą 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 płatności końcowej w ramach 

Projektu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2019r. Przez płatność końcową należy rozumieć datę 

dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta (w przypadku, gdy w ramach rozliczenia 

wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki) lub datę zatwierdzenia wniosku 

o płatność końcową (w pozostałych przypadkach). 

2. Ustala się termin wykorzystania dotacji: 

a) w 2018 r. nie później niż do 31 grudnia 2018 r., 

b) w 2019 r. nie później niż do 31 grudnia 2019 r. 

Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja 

była udzielona.”. 

4. Zmienić § 5 ust. 1 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie: 

„Województwo zobowiązuje się do rozliczenia przekazanej dotacji w danym roku 

budżetowym poprzez złożenie Powiatowi sprawozdania finansowego z realizacji Projektu 

w poszczególnym roku budżetowym w terminie: 

a) do 18 stycznia 2019 roku za 2018 rok, 

b) do 20 stycznia 2020 roku za 2019 rok 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.”. 

§ 2. 1. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 

2. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Województwa i jednym 

dla Powiatu. 

 

  

Województwo Wielkopolskie 

 

Wicemarszałek 

(-) Wojciech Jankowiak 

 

Członek Zarządu 

(-) Maciej Sytek 

Powiat 

 

Starosta 

(-) Janusz Frąckowiak 

 

Wicestarosta 

(-) Piotr Krajewski 

  

Skarbnik Powiatu 

(-) Bożena Ćwiklińska 
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