
Uchwała Nr 2180/308/13 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 11 grudnia 2013 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków tytułem pokrycia poniesionych 

przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. kosztów związanych z realizacją Umowy  

na rzecz realizacji projektu pn.: Rozwój e - usług i ich dostępu dla obywateli w ramach 

Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, 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), 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), § 6 ust. 2 Umowy na rzecz realizacji projektu pn.: Rozwój e - usług  

i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego 

„M@zowszanie”
1)

, zawartej w dniu 14 lipca 2011 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim 

a Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz z uchwałą Nr 2643/218/12 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego 

Województwa Mazowieckiego pn.: Rozwój e - usług i ich dostępu dla obywateli w ramach 

Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 – uchwala się,  

co następuje:  
 

§ 1. 
 

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w wysokości 820.935 zł tytułem 

pokrycia kosztów prac wykonanych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach 

realizacji projektu pn.: Rozwój e - usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej 

Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.  
 

§ 2. 
 

Środki finansowe, o których mowa w § 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 

600, rozdziale 60052, § 6057 – kwota 420.935 zł, które pochodzą ze środków Unii 

Europejskiej oraz w § 6059 – kwota 400.000 zł, które pochodzą ze środków własnych 

budżetu Województwa Mazowieckiego.  
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

               Marszałek 

                 Województwa Mazowieckiego 

 

 

                                         Adam Struzik 

 

 

 
 

 

 
1) W brzmieniu określonym Aneksem nr 2 do Umowy na rzecz realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 pod nazwą.: „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli  

w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” z dnia 14 lipca  2011 r. zawartym w dniu  

21 maja 2013 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. 


