
ANEKS NR 5  

z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

do porozumienia zawartego w dniu 19 czerwca 2006 roku 

 

 

pomiędzy miastem Tychy reprezentowanym przez: 

 

Andrzeja Dziubę                                                           - Prezydenta miasta Tychy 

 

działającego na podstawie Uchwały Nr 0150/XLI/780/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie
zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej
przez miasto Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny

niż  jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego, na terenie miasta Tychy a niebędącego

mieszkańcem miasta Tychy 

 

a miastem Katowice reprezentowanym przez: 

 

Krystynę Siejna                                                           - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice 

 

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola

publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego,

na terenie miasta Tychy a niebędącego mieszkańcem miasta Tychy. 

 

 

§ 1.   
 

1. Zmienia się zapis § 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 
„Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez miasto Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do

przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy wynosi w 2010 roku 469,00 zł.” 
 

2. Zmienia się zapis § 2 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 
„Miasto Katowice zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, 
na rachunek: 

Urząd Miasta Tychy 

43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49  

PKO BP S.A., nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968, 

do ostatniego dnia miesiąca, którego specyfikacja dotyczy.” 
 

 

§ 2.   
 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2010 roku. 
 

§ 3.   
 

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie. 

 

§ 4.   
 

Aneks podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 7 porozumienia. 
 

§ 5.   
 

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

 

podpisy i pieczęcie za miasto Tychy:                                     podpisy i pieczęcie za miasto Katowice:  

Prezydent miasta Tychy  

 

Andrzej Dziuba 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta

Katowice  

 

Krystyna Siejna 

Naczelnik Wydziału Edukacji 

 

Mieczysław Żyrek 
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