
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS Nr 3 

z dnia 21 sierpnia 2017 r. 

zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Zdzisławem Sipierą, zwanym dalej „Wojewodą”  

a Powiatem Pruszkowskim, zwanym dalej ,,Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu  

i na rzecz którego działają: 

Maksym Gołoś - Starosta Powiatu 

Krzysztof Rymuza - Wicestarosta Powiatu 

do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń  

i wydawania zaproszeń (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10584,  z 2015 r. poz. 8278, oraz z 2016 r. poz. 9228), 

zwanego dalej „porozumieniem” 

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

w województwie (Dz. U. poz. 525, 1960, z 2016 r. poz. 1948, 2260 oraz z 2017 r. poz. 935, 976) oraz uchwały 

Rady Powiatu Pruszkowskiego Nr XVII/117/2004 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia 

pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Zarządem Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przejęcia niektórych 

zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia 

cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń, strony ustalają, co następuje: 

§ 1. W porozumieniu w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Za wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, Powiat otrzyma dotację od Wojewody Mazowieckiego  

w kwocie 6961 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) na rok 2017.”.  

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Zdzisław Sipiera 

Starosta: 

Maksym Gołoś 

Wicestarosta: 

Krzysztof Rymuza 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 września 2017 r.

Poz. 8365
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