
Uchwała Nr 2219/272/09 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 25 sierpnia 2009 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy dotyczącej sposobu 

postępowania w sytuacji niespójności dokumentów, składanych w II etapie konkursów 

przeprowadzanych w trybie z preselekcją względem zapisów we Wniosku  

o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 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)

) - uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 
W uchwale Nr 1106/239/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2009 r.  

w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy dotyczącej sposobu postępowania w sytuacji 

niespójności dokumentów, składanych w II etapie konkursów przeprowadzanych w trybie  

z preselekcją względem zapisów we Wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007  

– 2013, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 5.500 zł, na zlecenie wykonania 

ekspertyzy dotyczącej sposobu postępowania w sytuacji niespójności dokumentów, 

składanych w II etapie konkursów przeprowadzanych w trybie z preselekcją względem 

zapisów we Wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostały 

zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2009 - przyjętym uchwałą 
Nr 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008 r., w sprawie 

budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 r., z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz.  

z 2009 r. Nr 21, poz. 503) - w dziale 750, rozdziale 75018, § 4398 – kwota 4.675 zł – środki 

pochodzą z dotacji rozwojowej, § 4399 – kwota 825 zł – środki pochodzą z dochodów 

własnych.” 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

               Marszałek 

                 Województwa Mazowieckiego 

 
 

                                         Adam Struzik 

 

 
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. 


