
 

 

2016-46143 

Aneks Nr 8 

do Porozumienia nr PS.031.5.2012 

 

z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców  

Miasta Rybnika 

zawarty w dniu 18 lipca 2016 r. w Rybniku pomiędzy: 

Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, zwanym dalej „Miastem 

Rybnik”, które reprezentuje: 

Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta, działający na podstawie upoważnienia nr Or.077.72.2016 

Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2016 r., 

a 

Miastem Chorzów – miastem na prawach powiatu, z siedzibą w Chorzowie przy Rynku 1, zwanym dalej 

„Miastem Chorzów”, które reprezentują: 

1. Wiesław Ciężkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa ds. Społecznych, 

2. Danuta Szary – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów. 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1. W Porozumieniu PS.031.5.2012 z dnia 21 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Miasto Chorzów zobowiązuje się do przedstawienia Miastu Rybnik kwartalnych rozliczeń przekazanej    

dotacji pod względem rzeczowym i finansowym, w następujących terminach: 

- za okres styczeń-marzec - do 30 kwietnia, 

- za okres kwiecień-czerwiec - do 30 lipca, 

- za okres lipiec-wrzesień - do 30 października, 

- za okres październik-grudzień - do 15 stycznia roku następnego. 

Rozliczenia te powinny zawierać imię i nazwisko osoby doprowadzonej z terenu Miasta Rybnika objętej 

świadczeniami oraz datę udzielenia świadczenia.” 

2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku nieprzedłożenia rozliczeń, o których mowa w ust. 1, Miasto Rybnik wzywa pisemnie   

Miasto Chorzów do ich złożenia. W razie niezastosowania się do wezwania Miastu Rybnik przysługuje 

prawo żądania zwrotu przekazanej dotacji, w której mowa w § 2 ust. 1.” 
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§ 2. Rozliczenie przekazanej dotacji na 2016 r. pod względem rzeczowym i finansowym za okres  

styczeń - marzec br., Miasto Chorzów przedstawi Miastu Rybnik w terminie 14 dni od dnia podpisania 

przedmiotowego aneksu. 

§ 3. Zmianie ulega numer rachunku bankowego, wskazany w § 3 ust. 2 przedmiotowego  

porozumienia. W miejsce dotychczasowego numeru rachunku bankowego wpisuje się następujący numer:  

58 1020 2528 0000 0502 0434 3497. 

§ 4. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 6. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 7. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
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