
  Załącznik do uchwały Nr XXXV/205/09 
                                                                                                Rady Powiatu w Brzezinach 

                                                                                                 z dnia 21 stycznia 2009 roku. 
 
 

Aneks Nr 1 z dnia ....................................  
do Porozumienia z dnia 11 kwietnia 2007r. 

w sprawie powierzenia  wykonywania w latach 2007-2010 zadań powiatowej biblioteki 
publicznej w Powiecie Brzezińskim Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima 
w Brzezinach, prowadzonej przez Gminę Miasto Brzeziny, zawartego pomiędzy 
Zarządem Powiatu w Brzezinach, reprezentowanym przez: 
1) Starostę  -  Edmunda Koteckiego,  
2) Wicestarostę – Marcina Plutę 

a 
Burmistrzem Miasta Brzeziny – Ewą Mądrą 
     
§ 1. W § 2 Porozumienia z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia  wykonywania 
w latach 2007-2010 zadań powiatowej biblioteki publicznej w Powiecie Brzezińskim 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach, prowadzonej przez Gminę 
Miasto Brzeziny wprowadza się następujące zmiany: 
1) dodaje się ustępy 2a i 2b w brzmieniu:  
„2a. Zarząd Powiatu w Brzezinach w 2009r. przekaŜe Burmistrzowi Miasta Brzeziny w celu 
realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust.2, kwotę w wysokości 7 000 zł (słownie złotych: 
siedem tysięcy). 
2b. Kwota o której mowa w ust.2a, zostanie przekazana w dwóch ratach po 3 500 zł (słownie 
złotych: trzy tysiące pięćset) kaŜda w terminie do 30 czerwca 2009r. – I rata  oraz do 30 
września 2009r. – II rata.”; 
2) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:  
„ 3. Określa się minimalną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, w następnych latach obowiązywania Porozumienia  
w kwocie 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy) rocznie. 
Ewentualna zmiana wprowadzona zostanie aneksem do Porozumienia.”. 
 
§ 2. Pozostałe warunki Porozumienia nie ulegają zmianie. 
 
§ 3. Aneks niniejszy został sporządzony w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 
kaŜdej ze stron. 
 
§ 5. Aneks w chodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
Zarząd Powiatu w Brzezinach                                                 Burmistrz Miasta Brzeziny 
  
 
           Starosta 
      Edmund Kotecki                                                                               Ewa Chojka 
 
 
 
        Wicestarosta 
         Marcin Pluta 


