
Uchwała Nr 783/50/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XVI edycji konkursu Nagroda 

Marszałka Województwa Mazowieckiego 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.1)) oraz art. 7a ustawy  

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337), w związku  

z Regulaminem Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

21 maja 2012 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

zmienionej uchwałą Nr 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

15 czerwca 2015 r. – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę na ogłoszenie i organizację w 2015 roku XVI edycji konkursu Nagroda 

Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

2. Wnioski należy składać w terminie: od 25 czerwca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.  

na odpowiednich formularzach zgłoszeniowych: 

1) dla osób fizycznych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) dla podmiotów niebędących osobą fizyczną, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 

Nr 2 do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Informacje o ogłoszeniu XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa 

Mazowieckiego zostaną podane do wiadomości publicznej m.in. na stronach internetowych: 

Samorządu Województwa Mazowieckiego - www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl. 

 

§ 3. 

 

W XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego zostanie 

przyznanych nie więcej niż 10 nagród pieniężnych, każda w wysokości 10.000 zł netto,  

na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 5. 

 

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. 


