
Uchwała nr 2038/304/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 grudnia 2017 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim jednostkom 
organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego 
własność Województwa Mazowieckiego 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), w związku § 18 ust. 1 pkt 1 Zasad 
gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, stanowiących załącznik do uchwały 
nr 188/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie 
zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz.  
poz. 13013) oraz uchwałą nr 1843/295/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  
28 listopada 2017 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby 
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na oddanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie: 
1) Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie, 
2) Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
3) Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 
4) Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych  

i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu 
- w bezpłatne używanie mienia ruchomego, stanowiącego własność Województwa 
Mazowieckiego, zwanego dalej „mieniem”, którego wykaz stanowi załącznik do uchwały. 

2. W czasie używania mienia zobowiązuje się wojewódzkie samorządowe jednostki 
organizacyjne wskazane w ust. 1 w szczególności do: 
1) używania mienia z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem  

i wymaganiami prawidłowej eksploatacji oraz ponoszenia wszelkich kosztów 
eksploatacyjnych związanych z jego utrzymaniem; 

2) dokonywania, na własny koszt, bieżących napraw mienia niezbędnych do jego 
prawidłowej eksploatacji; 

3) nieoddawania mienia do używania osobom trzecim. 
3. Mienie, wraz z jego przynależnościami, na wezwanie Sekretarza  Województwa  

– Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 
podlega zwrotowi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie. 

4. Przekazanie mienia do używania oraz jego zwrot następuje na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego, który zostanie podpisany z jednej strony przez Waldemara 
Kulińskiego – Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub osobę go zastępującą, a z drugiej strony 
odpowiednio przez: 
1) Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie lub osobę  

go zastępującą bądź upoważnioną; 
2) Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

lub osobę go zastępującą bądź upoważnioną; 
3) Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie lub osobę  

go zastępującą bądź upoważnioną; 



4) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  
i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu  
lub osobę go zastępującą bądź upoważnioną. 

 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Janina Orzełowska 
Wicemarszałek 


	w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.


