
Uchwała Nr 641/43/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 maja 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu systemowego 

Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Regionalny program 

stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w ramach 

Poddziałania 9.1.3 PO KL 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 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. 27 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349), uchwałą Nr 91/318/14 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 

Planu działania na lata 2014 – 2015 w ramach komponentu regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu IX oraz z uchwałą Nr 1321/381/14 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia 

do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.03-14-001/14 pt.: „Regionalny program 

stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego przez Województwo 

Mazowieckie – Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach”, Działania 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” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zmienionej uchwałą Nr 1550/397/14 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2014 r. – uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 8/1/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu systemowego Samorządu Województwa 

Mazowieckiego pod nazwą „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL, w § 1 ust. 2 otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„2.  Prace Grupy kończą się wraz z zakończeniem realizacji projektu pod nazwą „Regionalny 

program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, tj. w dniu 31 sierpnia 

2015 r.” 

 

§ 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. 


