
Aneks nr 10

do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez spolecznoSd nr 00020-6933-UM0310019/15 z dnia 18 maja 2016r.

zawartvw dniu .&!.,.Q.1,.. .2020r.w Lublinie

pomigdzy

Woj ew6dztwem Lubelskim

z siedzib4w Lublinie,20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4,

reprezentowan)..rn przez Zarzqd Wojew6dztwa, w imieniu kt6rego dzia\ajq

1) Jaroslaw Stawiarski - Marszalek Wojew6dztwa Lubelskiego;

2) Zdzislzw Snved - Cztonek Zarz4du Wojew6dztwa Lubelskiego;

zw at'rym dalq,rZarz4dem Woj ew6dz tw L",

a

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzialania ool-epsza Przyszloi'(, Ziemi Ryckiej",

z siedzib4.w Rykach,

przy ul. Zynia 8, 08-500 Ryki,

NIP 5060081364.

numer KRS 0000312563.

reprezentowan)lrn przez:

1) Anng W4sowsk4 - Prezesa Zarzqdu;

2) Dariusza Jabloriskiego - CzNonkaZarz4du;

zwanym dalej ,,LGD",

- razem zwanymi dalej ,rStronami'0, o nastgpuj4cej treSci: ..i

$1.

W umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez spolecznoSd nr 00020-6933-UM0310019/15 z dnia 18 maja 2016r, zawartej pomigdzy

Zarz4dem Wojew6dztwa a LGD, wprowadza sig nastgpuj qce zmiany:



1) w$4:

a) w ust. I pkt 3 otrzymqe brzmienie:

,,3) RPO Wojewedztwe ,',,,,, i?--------na:

,,,,.,,.,,,rr,,, rr-,, t,,,,,,,,21 (Sleivnig zletyeh: ,,., r,,,r,,.,,,,,, r,t.,,,,, -,,,,,,,,,)3.

-w+yml

z€{ir€dkffit
b) ,,,,,,r,,,,,,r,.,,r,rr,r,. zl (slo\&'nig zlet)tgh: ,r,rr.r,,,.,,r,.,.r,r,r,r,,r,,,,,,,,,,,,r,,r,r,,,,.,r, \

ze-SrodkffiFs' .22,

b) w ust. 3 skreSla sig wyrazy: ,,co przy kursie 4 zNleuro stanowi I 485 000 zl

(slownie zNoty ch: j eden milion czterysta osiemdziesi4t pi gi tysi gcy)" ;

w$8uchylasigust.2i6;

w $ 10 w ust. 3 uchyla sig pkt 4 i 6;

Talqcznik nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie okreslone w zal4czniku nr 1 do

niniejszego Aneksu.

2)

i\

4)

Aneks zastal sporzqdzony w dwoch

egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Aneks obowi4zuje od dnia zawarcia.

ZARZ{D WOJEWODZTWA

czloNEK ZA|?ZADU

$2.

jednobrzmi4cych egzemplarzach - po jednym

$3.

LGD

,T OT PREZE$ ZARZADIN
(U,)&govtV'Q' Vutw"

- mgr AmnWqsowska

Stowarzyszenie Lokalna 0rupa llzialania

,,Lepua Przyszlosi Ziemi Byckiei" z/s w Rykash

ul. Zfinia B, AB-500 RYKI

REG0N: 0604361 79, NIP: 5060081364
KRS: 0000312563

.- Cgtonek TarqdY-
.-/,1 .Y. . !4. *. t * -. r*r.x). ..rrr i!?

Dariusz Jgfioriski


