
Uchwała nr 1172/357/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 17 lipca 2018 r. 
 

w sprawie nagród finansowych dla laureatów XII edycji konkursu „Mazowieckie 
Zdarzenia Muzealne – Wierzba” 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 oraz 70 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 7 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913  
i 1000), uchwały Nr 43/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 r.,  
w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”1 oraz uchwały  
nr 222/315/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie XII 
edycji konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” – uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 
Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 180.000 zł z przeznaczeniem na ufundowanie 
nagród finansowych dla laureatów XII edycji konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne 
– Wierzba”. 
  

§ 2. 
Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostały zaplanowane  
w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2018, przyjętym uchwałą nr 258/17 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12489)  
- w dziale 921, rozdziale 92105, § 4190, zadanie: Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne 
– Wierzba” i pochodzą z dochodów własnych. 

 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Adam Struzik 

                                                 
1 Niniejsza uchwała została zmieniona uchwałą Nr 21/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r.,  uchwałą  
Nr 14/14 z dnia 10 lutego 2014 r., uchwałą Nr 14/ z dnia 16 lutego 2015 r., uchwałą Nr 30/16 z dnia 22 lutego 2016 r. i Nr  26/17 
z dnia 28 lutego 2017 r. 


	w sprawie nagród finansowych dla laureatów XII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.


