
Uchwała Nr 1513/92/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 10 listopada 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania  

w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008, Priorytet III 

„Regionalny system transportowy”, dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi 

powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  

2007 – 2013 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.1)), w związku  

z porozumieniem Nr SR.ZF/1/07 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 zawartym pomiędzy Zarządem Województwa 

Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w dniu  

23 lipca 2007 r. – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 1185/242/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2009 r.  

w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego 

z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008, Priorytet III „Regionalny system transportowy”  

dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi powiatowe) Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 20132), wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Dofinansowaniem objęte będą te projekty, do których beneficjenci przedłożą załączniki 

wymagane na II etapie oceny, w terminie zgodnym z  decyzją Zarządu Województwa 

Mazowieckiego i pomyślnie przejdą ocenę wykonalności.”; 

2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Adam Struzik 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r.  poz. 349, 1240 i 1358. 
2) Zmienionej uchwałą Nr 299/21/11 z dnia 15 lutego 2011 r., uchwałą Nr 1374/60/11 z dnia 5 lipca 2011 r. oraz uchwałą  

Nr 2007/88/11 z dnia 20 września 2011 r. 


