
Uchwała Nr 134/286/2009      
Zarządu Powiatu Złotowskiego 

z dnia 10 czerwca 2009 roku 
w sprawie aneksu do umowy dotacji. 

 
 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 
2008 roku  nr 14, poz. 92 ze zm.), art. 130 i 189a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 
finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zmianami) oraz §60 ust. 1 Statutu Powiatu 
Złotowskiego (Dz.Urz. W. Wlkp. Nr 116 poz. 2229 ze zmianami) Zarząd Powiatu 
Złotowskiego uchwala co następuje: 
 

§1 Postanawia się zawrzeć aneks do umowy z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie 
udzielenia dotacji dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku na dofinansowanie 
kosztów bieżących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku, w brzmieniu 
określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Wicestaroście Złotowskiemu. 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie Zarządu: 

1) Ryszard Goławski  …………..……………………. 

2) Włodzimierz Choroszewski …………..…………………….                                          

3) Zbigniew Pietrzak …………..……………………. 

4) Ryszard Król …………..……………………. 



 
 

 
 

Uzasadnienie do Uchwały  Nr 134/286/2009   
Zarządu  Powiatu Złotowskiego  

z dnia 10 czerwca 2008 roku 
w sprawie aneksu do umowy dotacji. 

 
 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Powiat Złotowski 

dofinansowuje koszty bieżące funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Stosowna 

umowa pomiędzy Powiatem Złotowskim a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w 

Okonku, prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej w Okonku została zawarta w dniu 29 

stycznia br. W maju br. otrzymano dofinansowanie w kwocie 18.600 zł z Gminy Miasto 

Okonek, które do budżetu Powiatu Złotowskiego wprowadzono uchwałą nr XXXII/143/2009 

Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Złotowskiego na 2009 rok. Przekazanie dodatkowych środków finansowych wymaga 

zawarcia aneksu do umowy, stąd istnieje konieczność podjęcia stosownej uchwały przez 

Zarząd Powiatu. 

 

 
 


