
Uchwała Nr 2107/306/13 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 3 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na emisję spotu 

informacyjnego o tematyce związanej z bateriami i akumulatorami na portalu 

internetowym 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645),  

w związku z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

(Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.
1)

) oraz § 86 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz.  

Nr 144, poz. 4385) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 4.000,21 zł (z VAT) na zakup usługi emisji 

spotu informacyjnego o tematyce związanej z bateriami i akumulatorami na portalu 

internetowym. 

2. Szczegółowe warunki realizacji zakupu, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone  

w zamówieniu. 

3. Do podpisania zamówienia, o którym mowa w ust. 2, upoważnia się łącznie Małgorzatę 

Wiolettę Grajdę – p. o. Dyrektora Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Dariusza 

Klimaszewskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 2. 

 

Środki finansowe na realizację zadania, o których mowa w § 1 ust. 1, zostały zaplanowane  

w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2013 – przyjętym uchwałą Nr 246/12 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz.  

z 2013 r. poz. 316) – w dziale 900, rozdziale 90024, § 4300 i pochodzą z dotacji celowej 

budżetu państwa – administracja rządowa. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, 

Nr 178, poz. 1060, Nr 152, poz. 897 oraz z 2013 r. poz. 21. 


