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Uchwala Nr 29lNlll202l
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 6 lipca 2021 r.
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sprawie: Aneksu Nr 2 do Umowy o powierzenie realizacli zadania publicznego
28 pzridziemika20l9 r.

z dnia

Napodstawieart.32ust.liust.2pkt4ustawyzdnia5czerwca1998r.

o samorzqd;ie powiatowym (q. D2.tJ.2020.920 z poin. zm.) Zarz4d Powiatu Nowotarskiego
uchwala, co nastgpuje:

$l
z dnia 28
Zawierusig Aneks Nr 2 do Umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego
paZdziemika 2019 r. Aneks stanowi zal4cznik do niniejszej uchwaty'

s2
w Nowym Targu'
Wykonanie uchwaty zleca sig Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie

$3
Uchwala wchod zi w irycie z dniem podjgcia'
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do Umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 28 paidziemika 2019 r., aneksowanej rv dniu
14 listopada 2019 r. zarvartej pomiqdzy Powiatem Nowotarskim reprezentowan),m przez Zarzqd Powialt
z siedzibq w Nowym Targu, ul. Boleslau,a wstydlirvego 14, zrvanym dalej .,Zleceniodarvcq", w imieniu
kt6rego dzialajq:

Pan Krzysztof Faber - Starosta No*otarski
Pan Boguslaw Waksmundzki - Wicestarosta Nowotarski

prry kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - PaDi JoaDny Gronkowskiej
a

Zgromadzeniem Si6str Slu2ebniczek Najswigtszej Maryi Panny Niepokalanie Poczqtej Prowincja
Kiakowska, z siedzibq w Krakowie, ul. Kordylewskiego 12, zwanym dalej "Zleceniotriorcq", k6re
reprezentuje:
s.

Malgorzate Maulak - Przelo2ona Prowincjalna Zgromadzenia,

sl
W Umowie dokonuje sig nastgpujqcych zmian:

l)

$3 ust.

I

otrzymuje brzrnienie:

public:nego kwoty dotacji
,,l.Zleceniodawca zobowiqzuje sig do przekazania na realizacjg calofui zadania
trzvsta
sz9s.c!-21e911-pi9c zlotych
tysigcy
io wysokoSci E60 365,00 zi (slo*nie: osiemset szeS6dziesiqt
0010
6458 0673."
4550
1ll1
1240
00/10'0), na rachunek bankowy Zleceniobiorcy o numerz-e: 82

2)

ust.2 otrzymuje brzrnienie:

$3

realizacjg wy2ej wymienionego zadania publicznego Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy dotacji
ielowej u, okriilony"li poniir.i *y.oio6ciach dla poszczeg6lnych okresow fltnansowania:

,l.Na

l)

w roku 2019 do wysoko(ci

4l

081,00 zl (slownie: caerdziescijeden tysigcy osiemdziesiqt jeden zlotych

o0/100),

2) w

3)
4)

roku 2020 do wysokosci 253 675,00

zl

(slou,nie: dwieicie piqidziesiqt trzy tysiqce szesiset

siedem&iesi4t sze$ zlotych 00/l 00),
w roku 2021 do wysoko-Sc i 296 733,00 zl (slownie: dwiescie dziewigidziesiqt sze36 tysigcy siedemset
tr4'dzie5ci trzy zlote 00/100),
w ioku 2022 do wysokosci 268 875,00 zl (slownie: dwieScie szeS6dziesiqt osicm tysigcy osiemset
siedemdziesiqt pigc zlotych 00/100)."

3) $ 3 ust.3 pkt.3

,J) w roku 2021:
a) w okresie od

b)

ipkt4

I

otrzymujq brzrnienie:

stycmia 2021 r. do

3l

maja 2021 r.

- 2 686,98 zl (slownie: dwa rysiqce szeicsel

osiemdziesiqr sze6t zlog..ch 98/100), w tym 1 992,98 zl na bie2qce funkcjonowanie plac6wki oraz
694,00 zl zryczahowana k$ota na utfl.)'lnanie ka2dego dziecka przebl'wajqcego w plac6*'ce,
w okresie od I czerwca 2021 r. do 3l grudnia 2021 r. 2 738,98 zl (slownie: dwa tysiqce siedemsel
rrydziesci osiem zlotych 98/100), w qrn I 992,98 zl na bie2qce funkcjonowanie plac6wki oraz
74e,OO zl zryczahou'ana kwota na utrrymanie ka2:dego dziecka przebyviajqcego w plac6rcc'

4) w roku 2022 - 2 800,78 zl (slownie: dwa tysiqce osiemset zlotych 78/100), w rym 2 054,78 21na bie2gce

firnkcjonowanie placowki oraz 746,00 zl nyczahowtna kwota
Przebl'rvajqcego w Plac6*ce "
4) w $ 3 dodaje si9 ust. 14 o brzmieniu:

na utrzlmanie ka2dego

dziecka

..14.W pr4'padku umieszczenia

rv

plac6wce dziecka legitymujqcego

sig

orzeczeniem

o niepelnosprawnoici lub orzeczenient o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnospramroSci

w plac6wce opiekuiczo - wychowawczej typu rodzinnego ztyczahowana kwota na ulrzynranie

dziecka ulegnie zwigkszeniu o 277,00 zJ (slownie dwieScie siedemdziesiqt siedem zlotych 00/100)
i tym samym kwoty dotacj i, o kt6rych mowa rv ust. I orazwust.3 pkt3 i 4 ulegnq zrvigkszeniu. "

$2
Pozostale warunki

Umo*y nie ulegajq zmianie.

$3
Niniejszy Aneks wcho&i w 2ycie z dniem podpisania, z mocq obowiqzujryq od dnia

Zleceniodawca

I

Zleceniobiorca

Zalqc;rrik:
- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i polityki Spolecznej z dnia l0 marca 2021 r.
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czerw.ca 2021 r.

