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ANEKS NR 4/2018
z dnia 16 listopada 2018 roku

do porozumienia Nr WP-SO.IOS.273.303.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia
Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum
Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 43
osób z zaburzeniami psychicznymi.
zawarty w dniu 16 listopada 2018 roku w Chrzanowie pomiędzy:
Powiatem Chrzanowskim, z siedzibą w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 reprezentowanym przez:
1. Janusza Szczęśniaka - Starostę Chrzanowskiego
2. Krzysztofa Kasperka - Wicestarostę Powiatu Chrzanowskiego
zwanym w treści porozumienia „Powiatem”
a
Gminą Chrzanów, z siedzibą w Chrzanowie, al. Henryka 20 reprezentowaną przez:
1. Ryszarda Kosowskiego – Burmistrza Miasta Chrzanów
o następującej treści:
§ 1. Zmienia się porozumienie WP-SO.IOS.273.303.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku
w ten sposób, że: § 4 ust. 1 porozumienia otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe na realizację zadania
zostały ujęte w budżecie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2018, jako dotacja celowa w Dziale 852 rozdział
85203 w wysokości 826.990,90 zł (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt
złotych 90/100), w tym:
a) 13.680 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na
program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
b) 41.000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadań
związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym :
- 11.000 zł inwestycje
- 20.000 zł remont
- 10.000 zł wyposażenie”.
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.
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§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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