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Poz. 5322
ANEKS NR 4/4/WZS/P/80/2017
GMINY - MIASTO PŁOCK I GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 5 maja 2017 r.

do porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r.
zawarty w Płocku pomiędzy Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek, 09-400 Płock,
reprezentowaną przez Pana Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka a Gminą Rościszewo z
siedzibą przy ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, reprezentowaną przez Pana Jana Sugajskiego - Wójta
Gminy Rościszewo, o następującej treści:
§ 1. Na podstawie § 9 ust. 1 porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r.,
w związku z uchwałą Rady Miasta Płocka nr 512/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku ustala się następujące zmiany w tym porozumieniu: §
3 ust 2 otrzymuje brzmienie: „2. Izba, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, wystawi
notę księgową na rzecz Gminy Rościszewo na kwotę stanowiącą iloczyn opłat za pobyt w Izbie i liczby osób,
o których mowa w § 1 przyjętych do Izby w danym kwartale, pomniejszoną o wartość opłat uregulowanych
w danym kwartale przez osoby, o których mowa w § 1, przy czym opłata za pobyt w Izbie wynosi 298,00 zł.
Opłata za pobyt w Izbie może ulec zmianie.”.
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 8 maja 2017 r.
§ 4. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje
Gmina – Miasto Płock, jeden egzemplarz otrzymuje Izba Wytrzeźwień w Płocku i jeden Gmina Rościszewo.
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