
Uchwała Nr 73/3/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 9 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 26/RF-RPO-

III.433.1.29.2014.AD z dnia 17 października 2014 r. 

  

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, oraz art. 57 ust. 1 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. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.2)) oraz § 86 ust. 2 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. 

 

Akceptuje się treść odpowiedzi na skargę Uniwersytetu Warszawskiego wniesioną  

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na decyzję Zarządu 

Województwa Mazowieckiego nr 26/RF-RPO-III.433.1.29.2014.AD z dnia 17 października 

2014 r., uchylającą w części decyzję Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych nr 59/2014-WKP-R/4/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. Zgodnie z zaskarżoną decyzją 

kwota do zwrotu w ramach projektu realizowanego w RPO WM 2007 – 2013  

pn.: „Modernizacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału Geologii UW do prowadzenia 

istotnych dla Mazowsza prac badawczo – rozwojowych w zakresie geoinżynierii środowiska  

– etap I”, nr RPMA.01.01.00-14-011/10, wynosi 103.940,85 zł wraz z odsetkami  

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

 

§ 2. 

 

Do podpisania i przekazania odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, wraz ze skargą  

oraz aktami sprawy, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, upoważnia 

się Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego.   

 

§ 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 2012 r. poz. 1101 i 1529 oraz z 2014 r.  

poz. 183 i 543.  


