
ANEKS Nr 3 

zawarty w dniu 18 sierpnia 2009 r. 

 

do porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2000 r. 

Pomiędzy: 

Janem Graczkowskim – Starostą Bydgoskim 

a Romanem Jasiakiewiczem – Prezydentem Miasta Bydgoszczy 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku 

pracy należących do właściwości miejscowej i rzeczowej Starosty Bydgoskiego (Dziennik Urzędowy Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2000 r. Nr 42, poz. 380), aneksu z dnia 31 maja 2004 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2004 r. Nr 81, poz. 1405) oraz aneksu nr 2 z dnia 27 czerwca 

2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 101, poz. 1629) 

 

Pomiędzy: 

Konstantym Dombrowiczem – Prezydentem Miasta Bydgoszczy 

a Kazimierzem Krasowskim – Starostą Bydgoskim 

 

Strony zgodnie postanawiają, że: 

 

§ 1. Do Porozumienia z dnia 9 maja 2000 r. dodaje się § 1b o następującej treści: Starosta Bydgoski powierza  

a Prezydent Miasta Bydgoszczy przyjmuje prowadzenie zadań należących do właściwości miejscowej i rzeczowej 

Starosty Bydgoskiego określonych w art. 6 ust. 1, art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa  

w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. Nr 115, poz. 964), w art. 22 ust. 1, 

art. 24 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników  

i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035) oraz innych ustaw w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Bydgoszczy. 

 

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia z dnia 9 maja 2000 r., aneksu z dnia 31 maja 2004 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 

27 czerwca 2008 r. pozostają bez zmian. 

 

§ 3. Aneks nr 3 wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 4. Aneks nr 4 sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 

 

wz. Prezydenta Miasta Starosta 

Bolesław Grygorewicz Kazimierz Krasowski 

 Zastępca Prezydenta 

 


