
Uchwała Nr 75/15/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 stycznia 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia 

partnerskiego w sprawie współdziałania przy realizacji projektu pn.: „Wyrównanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje 

kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 - 2013 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 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)

), art. 28a ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649),  

§ 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 z § 3 ust. 2 lit. a) i b) Porozumienia nr KL/MZ/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r.  

w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa 

Mazowieckiego
2)

 - uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 784/351/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego w sprawie 

współdziałania przy realizacji projektu pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 zmienionej 

uchwała Nr 948/359/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014 r.  

w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się poz. 49; 

2) skreśla się poz. 128; 

3) poz. 138 otrzymuje brzmienie: 

 

138 
Miasto 

Zielonka Zielonka Lipowa 5 125-133-48-16 013269730 4 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu  Edukacji Publicznej i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

 

§ 3. 

 

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) W brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do aneksu Nr 4 do Porozumienia nr KL/MZ/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r., 

zawartego w dniu 5 stycznia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z aneksu Nr 5 zawartego w dniu 8 grudnia 2010 

r. oraz aneksu nr 6 zawartego w dniu 29 września 2011 r. 


