
 

 

ANEKS Nr 1  

 

z dnia 27 marca 2018 r.  

do porozumienia Nr ZK-VI.0031.13.2018.9 w sprawie przyjęcia zadania  z zakresu administracji 

rządowej, zawartego w dniu 11 stycznia 2018 r.  pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem 

Kościańskim  

 na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), w związku  z art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1430 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXXIII/311/17 z dnia 20 grudnia 

2017 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej 

pomiędzy: 

Wojewodą Wielkopolskim – Zbigniewem HOFFMANNEM, 

zwanym w treści porozumienia „Powierzającym”, 

a 

Powiatem Kościańskim - reprezentowanym przez: 

Zarząd Powiatu w osobach: 

1. Bernard TURSKI                                 – Starosta, 

2. Stefan Eugeniusz STACHOWIAK       – Wicestarosta, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Grażyny SZPROCH,  

zwanym w treści porozumienia„ Przyjmującym”, 

w związku ze zwiększonymi kosztami badań specjalistycznych, zgodnie postanowiono: 

§ 1. W Porozumieniu w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 11 stycznia 

2018 r., o którym mowa wyżej, w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Na przeprowadzenie powierzonych zadań, Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację celową 

sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2018 r.: dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - 

Kwalifikacja wojskowa, § 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wyłącznie 

w ramach i do wysokości kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Dotacja będzie 

wykorzystana i rozliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  
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§ 3. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4. Aneks do Porozumienia sporządzono w wersji cyfrowej oraz trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

na nośniku papierowym, w tym jeden egzemplarz dla Przyjmującego i dwa egzemplarze dla Powierzającego.  

  

WOJEWODA 

WIELKOPOLSKI 

(-) Zbigniew HOFFMANN 

 

 

 

 

 

STAROSTA 

(-) Bernard TURSKI 

 

WICESTAROSTA 

(-) Stefan Eugeniusz STACHOWIAK 

 

SKARBNIK 

(-) Grażyna SZPROCH 
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