
Uchwała Nr 1434/90/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 5 listopada 2015 r. 

 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których 

realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Biura 

Planowania Regionalnego w Warszawie 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 56 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), w związku z art. 258 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  

z późn. zm.1)) oraz § 20 pkt 8 uchwały Nr 2/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok,  

z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1324) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Upoważnia się Piotra Brzeskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Biura 

Planowania Regionalnego w Warszawie do zaciągania w 2015 roku zobowiązań 

obciążających budżet Województwa Mazowieckiego lat następnych z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 

13.600.000 zł. 

2. Zobowiązuje się Piotra Brzeskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Biura 

Planowania Regionalnego w Warszawie do składania Skarbnikowi Województwa 

Mazowieckiego miesięcznych informacji dotyczących wysokości zaciągniętych zobowiązań,  

o których mowa w ust. 1, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 

 

§ 2. 

 

Traci moc uchwała Nr 90/17/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2015 r.  

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Województwa 

Mazowieckiego lat następnych z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Adam Struzik 

 

 
 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, 2014 r. poz. 379, 911, 

1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513. 


