
Uchwała Nr 23/11/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 2 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Kujawsko 

– Pomorskim w celu zorganizowania i dotowania publicznego transportu zbiorowego  

na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 14 grudnia 

2014 r. do dnia 12 grudnia 2015 r. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, w związku z art. 8 ust. 2 i art. 57 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 379,  

z późn. zm.
1)

), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.
2)

) oraz § 2 

uchwały Nr 154/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 r.  

w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu do realizacji zadania 

organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa 

Mazowieckiego linii kolejowej Nasielsk – Toruń Wschodni - uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w celu 

zorganizowania i dotowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc  

– granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 14 grudnia 2014 r. do dnia  

12 grudnia 2015 r. 

2. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się łącznie: Adama Struzika  

– Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Elżbietę Lanc – Członka Zarządu 

Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 2. 

 

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie w 2015 r. środków finansowych do kwoty  

179.412,09 zł brutto z przeznaczeniem na wykonywanie regionalnych kolejowych 

przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego  

w okresie od dnia 14 grudnia 2014 r. do dnia 12 grudnia 2015 r. 

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

Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2039 – przyjętej 

uchwałą Nr 137/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata  

2014 – 2039, z późn. zm.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 14 grudnia 2014 r. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379  

i 1072. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r.  

poz. 423 i 915.  


