
Uchwała Nr 784/50/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Biblioteki Pedagogicznej  

im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach do zadania: „Doposażenie działu ekologicznego  

w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach”, w ramach programu „Wspomaganie edukacji 

ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną 

społeczeństwa”, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.1)) – uchwala się,  

co następuje:  

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach 

na przystąpienie do zadania: „Doposażenie działu ekologicznego w Bibliotece 

Pedagogicznej w Siedlcach”, w ramach programu „Wspomaganie edukacji ekologicznej 

poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa”, 

finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie.  

2. Udziela się Marzenie Kowalczuk – Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej  

im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach pełnomocnictwa do działania w imieniu 

Województwa Mazowieckiego, w zakresie związanym z działalnością statutową Biblioteki 

Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, w sprawie zawarcia umowy 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

na dofinansowanie realizacji zadania „Doposażenie działu ekologicznego w Bibliotece 

Pedagogicznej w Siedlcach”, w ramach programu, o którym mowa  

w ust. 1 oraz dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z 

zawarciem i realizacją umowy.  

 

§ 2. 

 

Pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 ust. 2 udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora 

Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, przez Marzenę Kowalczuk, 

nie dłużej jednak niż do ostatecznego rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 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. 


