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ANEKS NR 3
ZARZĄDU POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Częstochowie w sprawie realizowania przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 15, części zadań dotyczących 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
zawarty w dniu 23 kwietnia 2010 r. w Częstochowie pomiędzy: 
Miastem Częstochowa reprezentowanym przez : 
Piotra Kurpiosa-Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta 
a Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez: 
Andrzeja Kwapisza-Starostę Częstochowskiego 
Henryka Kasiurę-Członka Zarządu 
o następującej treści: 

§ 1. Strony wprowadzają następujące zmiany w zawartym porozumieniu: 

1)w §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie. 

"Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań określonych w §1 ust. 3, według załącznika nr 1 do 
aneksu nr 3 do porozumienia wynosi w 2010 roku 120.000 złotych (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy) 
i będzie ustalana corocznie w formie aneksu do porozumienia". 

2)w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie. 

"Powiatowy Urząd Pracy zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej części środków (dotacji w danym 
kwartale) wraz z należnymi bankowymi odsetkami na rachunek bankowy Powiatu - Bank Ochrony Środowiska 
O/Częstochowa Nr 77 1540 1014 2001 7307 9572 0007 w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia 
każdego kwartału". 

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, a piąty 
egzemplarz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. 
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Załącznik nr 1 do aneksu nr 3 z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

do porozumienia z 2 kwietnia 2008 r. zawartego pomiędzy 

Miastem Częstochowa a Powiatem Częstochowskim. 

Lp. Zadania 
Plan wg Uchwały Nr XXXVII/307/2010 Rady 
Powiatu w Częstochowie z dnia 25 marca 2010 

roku 
1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 120.000
1.1 finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11
20.000

1.2 przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12 a

40.000

1.3 dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego art.13 6.500
1.4 zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na przystosowanie tworzonych lub 

istniejących stanowisk pracy oraz rozpoznanie przez służby medycyny potrzeb art. 
26

0

1.5 zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom 
niepełnosprawnym w pracy art. 26 d

0

1.6 zwrot kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26 e 53.500
1.7 zwrot kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne art.26 f
0

1.8 finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych art. 40

0

1.9 zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych art. 41

0


