
Uchwała Nr 1016/350/10 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 25 maja 2010 r. 
 

zmieniająca uchwałę 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. 
 

W uchwale 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,  
§ 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. WyraŜa się zgodę na wydatkowanie środków finansowych do kwoty 15.000 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. 
          

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

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Ludwik Rakowski 
Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167,  
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 216, 
poz.1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230. 


