
Uchwała Nr 2168/307/13 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 10 grudnia 2013 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia 

publicznego na kontrolę i monitoring konwersji baz danych państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - III Tura, w ramach realizacji 

części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna 

zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych  

oraz prac instalacyjnych, kontrola opracowanych danych”  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 57 ust. 1 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. 18 i art. 19 ust. 2 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 1485/279/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na kontrolę 

i monitoring konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

szczebla powiatowego - III Tura, w ramach realizacji części zadania projektowego 

„Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych  

oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych, kontrola 

opracowanych danych”, § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia, o którym mowa w § 1, w wysokości  

880.000 zł brutto została zaplanowana na rok 2014 w projekcie uchwały budżetowej 

Województwa Mazowieckiego na 2014 rok, stanowiącym załącznik do uchwały 

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 150, rozdziale 15011, w tym § 6057 – kwota 748.000 zł  

i w § 6059 – kwota 132.000 zł”. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.  

 

§ 3.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

  


