
Uchwała Nr 1884/264/09 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 lipca 2009 r. 
 

zmieniająca uchwałę w  sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wraz z protokołem  
z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego 1/6.1.2/2009  
dla Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy  
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”; 
Działania  6.1  „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  
w regionie”; Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 45 ust. 1, art. 56 ust. 2 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, 
z późn. zm.1)), art. 3 pkt 2, art. 27 ust. 1 pkt 3 i  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), w związku  
z uchwałą Nr 1676/69/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2007 r.  
w sprawie wykonywania czynności Instytucji Pośredniczącej i Instytucji WdraŜającej (Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia) dla  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach  
NSRO 2007 – 2013 oraz Porozumieniem Nr SR.EFS.1/WUP/07 zawartym pomiędzy Zarządem 
Województwa Mazowieckiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie w dniu 14 sierpnia 
2007 r. w sprawie dofinansowania Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia  
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 
W uchwale Nr 1385/247/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2009 r.  
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wraz z protokołem z posiedzeniem Komisji Oceny 
Projektów w ramach konkursu zamkniętego 1/6.1.2/2009 dla Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie 
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych w regionie”; Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia  
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytetu VI Rynek pracy otwarty  
dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zatwierdza się listę rankingową wniosków, uszeregowanych według kolejności malejącej 
liczby uzyskanych punktów, ocenionych w ramach konkursu zamkniętego  
nr 1/6.1.2/2009 dla Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów 
pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  
w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, trwającym od dnia  
16 lutego 2009 r. do dnia 27 marca 2009 r. o ogólnej wartości projektów 8.176.877,16 PLN  
i proponowanym dofinansowaniu 6.899.175,01 PLN, wraz z Protokołem 
z posiedzenia Komisji Oceny Projektów.”; 

2)  Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Ludwik Rakowski 
Wicemarszałek 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  
Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458. 


