
 

 

Uchwała Nr 2165/307/13 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 10 grudnia 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie w roku 2013 środków 

finansowych na zakup usługi polegającej na opracowaniu wymagań dla aplikacji  

dot. wspierania samorządów gminnych w realizacji obowiązków wynikających z ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. ws. utrzymania czystości i porządku w gminach tworzonej w ramach 

Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

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 2013 r. poz. 596 i 645), art. 4 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984  

i 1047), w związku z § 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. 
 

W uchwale Nr 597/242/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie w roku 2013 środków finansowych na zakup usługi 

polegającej na opracowaniu wymagań dla aplikacji dot. wspierania samorządów gminnych  

w realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. ws. utrzymania 

czystości i porządku w gminach tworzonej w ramach Projektu „Rozwój elektronicznej administracji 

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 

potencjału województwa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie w roku 2013 kwoty 5.166 zł na zakup usługi polegającej na 

opracowaniu wymagań dla aplikacji dot. wspierania samorządów gminnych w realizacji 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. ws. utrzymania czystości  

i porządku w gminach tworzonej w ramach Projektu „Rozwój elektronicznej administracji  

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 

potencjału województwa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.”; 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Środki finansowe, 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 150, rozdziale 15011 – w tym w § 6057 – kwota 4.391,10 zł (stanowiąca 

środki EFRR) i w § 6059 – kwota 774,90 zł (środki własne Województwa Mazowieckiego  

– publiczny wkład krajowy).”. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 
 


