
  

OBWIESZCZENIE NR 1/2022 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego 

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 

2015 r. w sprawie rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. 

poz. 2327) 

zarządzam ogłoszenie 

zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, wpisanego  

do Rejestru związków powiatów pod pozycją 6, przyjętych w § 1 uchwały Nr XXVII/92/2021 Zgromadzenia 

Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Związku 

Powiatów Województwa Podlaskiego, o następującej treści: 

        ,,Zmienia się Statut Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, w ten sposób, że w § 7 po pkt 4  

          dodaje  się pkt 5 w brzmieniu: 

5) realizacja zadań w zakresie: 

a) wspierania instytucji realizujących zadania w zakresie edukacji publicznej, 

b) realizacji programów edukacyjnych wspierających kształcenie na poziomie ponadpodstawowym, 

c) realizacji programów w dziedzinie ochrony zdrowia wspierających funkcjonowanie placówek ochrony 

zdrowia oraz rozwój infrastruktury szpitali, 

d) realizacji programów na rzecz instytucji pomocy społecznej w celu polepszenia funkcjonowania 

środowisk seniorów i osób wykluczonych społecznie, 

e) realizacji programów i działań na rzecz wspierania transportu zbiorowego i polepszania infrastruktury 

dróg publicznych, 

f) realizacji programów służących modernizacji i rozbudowie baz danych w dziedzinie geodezji, 

kartografii i katastru oraz tworzenie centrów wspierania i koordynacji tych usług, 

g) realizacji programów służących tworzeniu centrów koordynacji i realizacji usług wspierających 

zadania w zakresie administracji publicznej, 

h) realizacji programów w zakresie ochrony środowiska poprzez wspieranie rozwoju zielonej energii, 

nieemisyjnych źródeł energii oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego budynków, 

i) realizacji programów wspierających aktywizację zawodową mieszkańców powiatów, 

j) realizacji programów służących poprawie funkcjonowania powiatowych obiektów użyteczności 

publicznej, 
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k) realizacji programów służących rozwojowi e-usług wspierających zadania administracji, 

l) promocji Związku”. 

Wojewoda Podlaski 

Bohdan Paszkowski 
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