DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 12 lipca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 7096

Data: 2018-07-12 10:13:44

ANEKS Nr 3
z dnia 12 czerwca 2018 r.
do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia
prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków
paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
zawarty pomiędzy:
Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, zwanym dalej „Wojewodą”,
a
Powiatem Warszawskim Zachodnim, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,
w imieniu i na rzecz którego działają:
1. Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni
2. Paweł Białecki – Wicestarosta Warszawski Zachodni
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.2)) w związku z uchwałą Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego Nr XIV/118/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu
administracji rządowej, strony ustalają, co następuje:
§ 1. W Porozumieniu z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych
oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków
paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 49, poz. 1226, Nr 141,
poz. 4293 oraz z 2013 r. poz. 3247) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Sprawy związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji
Porozumienia normuje odrębna umowa.”
§ 2. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Powiatu i trzy
dla Wojewody.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Wojewoda Mazowiecki:
Zdzisław Sipiera
Starosta:
Jan Żychliński
Wicestarosta:
Paweł Białecki
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 976 i 1566.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.
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