
Uchwała Nr 2124/306/13 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 3 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie zawarcia przez Województwo Mazowieckie ze Spółką „Koleje Mazowieckie  

– KM” Sp. z o. o. umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1, 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), art. 7 

ust. 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 6, art. 8 pkt 2, art. 15 ust. 1 pkt 9, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13  

i Nr 228, poz. 1368) 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), w związku z uchwałą Nr 49/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

27 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej na okres  

od 2009 r. do 2024 r. ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o., dotyczącej 

organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie 

Województwa Mazowieckiego – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze Spółką „Koleje 

Mazowieckie – KM” Sp. z o. o. umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego na kwotę 255.000.000 zł. 

 

§ 2. 

 

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie w roku 2014 kwoty w wysokości 229.850.000 zł  

na realizację umowy, o której mowa w § 1. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w projekcie uchwały 

budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok – przyjętym uchwałą  

Nr 1974/301/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2013 r.  

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu 

uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego  

na 2014 rok – w dziale 600, rozdziale 60001, § 2580 i pochodzą z dochodów własnych.  

 

§ 3. 

 

1. Wyraża się zgodę na zaciągniecie zobowiązania na 2015 rok w wysokości 25.150.000 zł 

na realizację umowy, o której mowa w § 1. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane na 2015 r.  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2013 – 2036 przyjętej uchwałą Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego Nr 141/13 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2036, z późn. zm. 

 

§ 4. 

 

Do podpisania umowy, o której mowa w § 1, upoważnia się łącznie Katarzynę Wieczorek  

– Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Krzysztofa Rodziewicza – Zastępcę 

Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

 



§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

 

 

 
 


