
 

 

ANEKS NR 1/2018 

do porozumienia z dnia 05.01.2018 r. zawartego  pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem 

Leskim w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 

kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2018 r. poz. 100) - zwanego dalej  

„porozumieniem”  

sporządzony w dniu 19 marca 2018 r. pomiędzy: 

Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart – zwanym dalej „Wojewodą”, 

a 

Powiatem Leskim – zwanym dalej „Samorządem”, reprezentowanym przez: 

- Andrzeja Olesiuka - Starostę Leskiego 

- Czesława Gawłowskiego - Sekretarza Powiatu 

§ 1. Wojewoda oraz Samorząd zgodnie oświadczają, że w § 3 porozumienia wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) druga transza dotacji w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), w  terminie 

do 14 dni od dnia podpisania niniejszego aneksu;”, 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 3 o następującej treści: 

„3) z zastrzeżeniem ust. 2-4, trzecia transza dotacji, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 

wysokością rzeczywistych kosztów realizacji zadania, a łączną kwotą pierwszej i drugiej transzy 

dotacji, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Samorząd „zestawienia kosztów zadania”, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Środki finansowe na realizację trzeciej transzy dotacji zostaną przyznane decyzją budżetową 

Wojewody na podstawie wyników weryfikacji „zestawienia kosztów zadania”, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy zatwierdzona przez Wojewodę łączna kwota kosztów zadania 

przekroczy sumę pierwszej i drugiej transzy dotacji.”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 20 marca 2018 r.

Poz. 1249



§ 4. Aneks sporządzono w formie dokumentu elektronicznego oraz w jednym egzemplarzu w wersji 

papierowej, który otrzymuje Wojewoda Podkarpacki. 
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