
ANEKS NR 16
DO UMOWY NR 00012-6933-EN11020010/15

Z DNIA 1705.2016 r.

...2021 r w Białymstokuzawarty v» dniu „;
pomiędzy :

Województwem Podlaskim
z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
reprezentowanym przez ZarządWojewództwa w imieniu którego działają:

zwanym dalej „Zarządem Województwa”

Stowarzyszeniem „Sąsiedzi”
z siedzibą w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
NIP 7182094185
REGON' 200250009
KRS' 0000320763

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „LGD".
- razem zwanymi dalej „Stronami”. o następującej treści:

@ 1

Na podstawie umowy nr 00012-6933-UN11020010/15 z dnia 17.05.2016 r. Awans] pomiędzy

Stronami uprow adm ›ie następujące zmiany:

1) Żałdcznik nr 1 dn Umowy utrzymuje brzmienie określone u załączniku nr 1

do mnieiśzego AanśLl.

' Niepotrzebre usunac
Suri. i , :



$ 2

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

@ 3

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. po jednym eg7emplarzu dla

kazdej ze stron.
„5 4

Aneks obowiązuje od dnia jego podpisania.
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Zalqumk nr 1 do Aneksu nr 15 z mua 21 oz zuu !.
dn umowy„ unmzaQałummżmlu/ls: dma 17 ma,a 2015 r

Załącznik nr 4 dn LSR

El DŻET LSR
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Tabela z. Pun łinnnsuwy w ukn'sic poddana in 19,2.mnw 2014-2020
Wkład !:H-ROW Budze! panstwa wma wmuy
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