
Uchwała Nr 1307/55/11 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny 
merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania w ramach konkursu 
otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2010 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych – projekty 
konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 45 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1590,              
z późn. zm.1), art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r.  Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz.1241), w związku z § 3           
ust. 2 lit. a Porozumienia nr KL/MZ/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r., w sprawie realizacji 
komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki2, zawartego 
pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Mazowieckiego          
- uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Zatwierdza się listę wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej  
w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, uszeregowanych według kolejności 
malejącej liczby uzyskanych punktów, ocenionych w ramach konkursu otwartego                          
nr 1/POKL/9.1.2/2010 dla  Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 trwającego od dnia 29 marca 2010 r. do dnia               
26 kwietnia 2010 r. na podstawie Protokołu z IV Posiedzenia Komisji Oceny Projektów,  
o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania: 660 904,00 PLN, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki WdraŜania 
Programów Unijnych. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Krzysztof Strzałkowski 
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 2004r. 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.              
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 
2) W brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do aneksu Nr 4 do Porozumienia nr KL/MZ/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r., zawartego               
w dniu 5 stycznia 2010 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z aneksu nr 5 zawartego w dniu 8 grudnia 2010 r. 


