
  

POROZUMIENIE  

           z dnia 24 września 2019 r. 

zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim - Bohdanem Paszkowskim, zwanym dalej „Powierzającym”  

a Burmistrzem Miasta Siemiatycze - Piotrem Siniakowiczem, zwanym dalej „Przyjmującym” 

zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadania pn. Poprawa sytuacji mieszkaniowej 

rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze 

Na podstawie art. 20 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 i ust. 3b ustawy z dnia 

6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 823), zostaje zawarte porozumienie następującej treści: 

§ 1. W porozumieniu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadania pn. Poprawa sytuacji 

mieszkaniowej rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 4174) 

wprowadza się, następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., a następnie rozliczone  

na zasadach określonych w § 9 i 10 porozumienia.”; 

2) w § 7 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku niewykorzystania całości środków przekazanych na realizację zadania Przyjmujący 

zwróci Powierzającemu niewykorzystaną część dotacji do dnia 15 stycznia 2020 r.”. 

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Wojewoda Podlaski 

Bohdan Paszkowski 

Burmistrz Miasta Siemiatycze 

Piotr Siniakowicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 września 2019 r.

Poz. 4589
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