
Uchwała Nr 67/3/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 9 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków  

w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na rok 2015 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 45, 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,  

z późn. zm.1)), w związku z art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)), § 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) oraz  uchwałą Nr 1672/370/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji projektu własnego Samorządu Województwa 

Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007 – 20133) – uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

 

1. Upoważnia się:  

1) Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego;  

2) Krzysztofa Mączewskiego – Geodetę Województwa Mazowieckiego – Dyrektora 

Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie;  

3) Ewę Janczar – Zastępcę Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  

do złożenia, w imieniu Województwa Mazowieckiego oświadczenia woli,  

w tym zaciągnięcia zobowiązania oraz dokonywania wydatków do kwoty określonej  

na dane zadanie na 2015 rok w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej  

w związku z koniecznością udzielenia zamówienia publicznego na kontrolę i monitoring 

konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla 

powiatowego wykonywane w ramach realizacji części zadania projektowego „Wsparcie 

prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci 

cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, 

przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane 

z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie 

dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” dla powiatów: legionowskiego, 

przasnyskiego, szydłowieckiego, żuromińskiego, Miasta Siedlce, powiatu łosickiego, 

ostrowskiego, otwockiego, płockiego, Gminy Miasta Płocka i powiatu sierpeckiego 

w ramach projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej  

na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – VI tura. 
2. Dla skuteczności czynności, o których mowa w ust. 1, niezbędne jest łączne działanie 

dwóch osób, spośród wymienionych w ust. 1.  

3. Przed zaciągnięciem zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest uzyskanie 

kontrasygnaty Skarbnika Województwa Mazowieckiego lub osoby przez niego 

upoważnionej.  

 

 

 

 

 



§ 2. 

 

1. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, wygasa w stosunku do wymienionych  

w tym przepisie osób, z dniem zaprzestania przez nie pełnienia funkcji lub zajmowania 

stanowiska.  

2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, może być w każdym czasie odwołane  

lub zmienione.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.  

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

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 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r.  

poz. 379, 911, 1146 i 1626. 
3) Zmienionej uchwałą Nr 2281/97/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2011 r., uchwałą  

Nr 1103/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2012 r., Nr 867/255/13 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r., Nr 688/348/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2011 r.  


