
Uchwała Nr 189/321/10 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 2 lutego 2010 r. 
 
w sprawie wyraŜenia zgody na zakup wydawnictw, informatorów oraz pomocy 
dydaktycznych wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa 
Mazowieckiego podczas róŜnego rodzaju spotkań z przedstawicielami z kraju  
i zagranicy oraz podczas zawodów i konkursów odbywających się na terenie Mazowsza 
w 2010 roku. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 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. 

 
WyraŜa się zgodę na wydatkowanie środków finansowych do kwoty 30.000 zł brutto                          
na zakup wydawnictw, informatorów oraz pomocy dydaktycznych wręczanych przez 
Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas róŜnego rodzaju 
spotkań z przedstawicielami z kraju i zagranicy oraz podczas zawodów i konkursów 
odbywających się na terenie Mazowsza w 2010 roku. 

 
§ 2. 

 
Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowane zostały                      
w  budŜecie Województwa Mazowieckiego na 2010 rok - przyjętym uchwałą Nr 215/09 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu 
Województwa Mazowieckiego na rok 2010 – w dziale 750, rozdziale 75095, § 4210  
i pochodzą z  dochodów własnych.  
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Marszałka w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206  
i Nr167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370; Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241. 


