
Uchwała Nr 1014/161/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie upoważnienia Lidii Ułanowskiej – Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej, do podpisywania aneksów do umowy dotyczącej 

wykonania zadania: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci  

i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie 

wakacji pn.: „Pogodne Lato” 

 

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

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 81 ust. 2 Statutu 

Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 145/09 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz.  poz. 4385) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Upoważnia się Lidię Ułanowską – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej, do podpisywania aneksów do umowy Nr 4/60/2016 zawartej w dniu  

2 czerwca 2016 r. z Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego  

z siedzibą w Płocku na wykonanie zadania: Wspieranie realizacji programu 

profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, 

realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”, na podstawie uchwały  

Nr 700/149/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie 

wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa 

Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych – Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci  

i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji 

pn.: „Pogodne Lato”. 

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się w celu realizacji wymienionego  

w ust. 1 zadania, z powodu nieobecności w pracy Zdzisława Biszewskiego – Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Wiesław Raboszuk  

Wicemarszałek 

 

  


