
Uchwała Nr 621/345/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 kwietnia 2014 r.  

 

w sprawie pokrycia kosztów zakupu usługi wydrukowania zaproszeń i dyplomów  

oraz usługi cateringowej dla uczestników konferencji edukacyjnej podsumowującej 

projekt Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku 

szkolnym 2013/2014 realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL 

 

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                

oraz z 2014 r. poz. 379) - uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 4.185 zł, na pokrycie kosztów zakupu 

usługi wydrukowania zaproszeń i dyplomów oraz usługi cateringowej dla uczestników 

konferencji edukacyjnej podsumowującej projekt Regionalny program stypendialny  

dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2013/2014 realizowany  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój 

Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  

w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych. 

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

w odrębnych umowach. 

 

§ 2. 

 

Środki finansowe na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostały zaplanowane  

w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2014 rok - przyjętym uchwałą Nr 197/13 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok, z późn. zm.  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13565) - w dziale 853, rozdziale 85395, § 4307 - kwota  

3.557,25 zł pochodząca z płatności Unii Europejskiej - POKL oraz § 4309 - kwota 63 zł 

pochodząca z dochodów własnych i kwota 564,75 zł pochodząca z dotacji celowej POKL. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                        z up. Marszałka Województwa  

 

 

                 Leszek Ruszczyk 

                              Wicemarszałek 

 

  


