
Uchwała Nr 928/159/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 13 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie upoważnienia Zbigniewa Ostrowskiego – Dyrektora Mazowieckiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Warszawie do realizacji projektów drogowych wymienionych  

w Wykazie zintegrowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych  

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  

2014 – 2020 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) – uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

 

1. Upoważnia się Zbigniewa Ostrowskiego – Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie, do dokonywania wszelkich czynności w imieniu Zarządu 

Województwa Mazowieckiego w sprawach dotyczących realizacji projektów drogowych 

wymienionych w Wykazie zintegrowanych projektów pozakonkursowych 

współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014 – 2020.  

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się w ramach współpracy z Instytucją 

Zarządzającą oraz Instytucją Pośredniczącą – Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych w zakresie: 

1) ubiegania się o dofinansowanie projektów, o których mowa w ust. 1; 

2) działania w sprawach realizacji przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Warszawie zadań, wynikających z podjętych uchwał przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego w zakresie projektów, o których mowa w ust. 1; 

3) podpisywania w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego dokumentów 

dotyczących przebiegu realizacji projektów, o których mowa w ust. 1,  

w tym dokumentów dotyczących monitoringu, sprawozdawczości oraz rozliczania; 

4) działania wobec Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w sprawach 

dotyczących zobowiązań zastrzeżonych na rzecz Samorządu Województwa 

Mazowieckiego, wynikających z podjętych uchwał przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego dotyczących projektów, o których mowa w ust.1, 

z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

3. Upoważnienia udziela się na czas realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej 

niż na okres pełnienia funkcji Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Warszawie. Upoważnienie może być w każdym czasie odwołane. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Warszawie. 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 
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