
Uchwała Nr 1988/385/10 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 28 września 2010 r.  
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie 
zamówienia publicznego na realizację części zadania projektowego „Doradztwo 
techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych” oraz zadania 
projektowego „Monitoring i kontrola prac instalacyj nych oraz testowanie i czynności 
techniczne odbioru systemów IT” realizowanych w ramach projektu kluczowego 
Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 
województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 
o Mazowszu” w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań 
wynikaj ących z harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu, monitorowania 
i rozliczenia projektów. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,  
z późn. zm.1)), art. 18 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078), w związku z uchwałą  
Nr 3231/307/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie 
zatwierdzenia do dofinansowania projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego 
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet I Tworzenie warunków  
dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu dla Działania 1.7 
Promocja gospodarcza - uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
W uchwale Nr 1604/368/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. 
w sprawie wyraŜenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego  
na realizację części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa 
prawna zamówień publicznych” oraz zadania projektowego „Monitoring i kontrola prac 
instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT” realizowanych 
w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Przyspieszenie 
wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 
wiedzy o Mazowszu” w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji 
zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu, monitorowania 
i rozliczenia projektów, § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia, o którym mowa w § 1, w wysokości 
1.086.063 PLN brutto została zaplanowana w budŜecie Województwa Mazowieckiego na rok 
2010, przyjętym uchwałą Nr 215/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 
21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu Województwa Mazowieckiego na 2010 r., z późn. zm. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 57, poz. 831), w dziale 150, rozdziale 15011 , w tym: 
1) na rok 2010 w wysokości 113.779 PLN - w dziale 150, rozdziale 15011, w tym § 6057  

– kwota 96.712,15 PLN oraz na § 6059 – kwota 17.066,85 PLN (i stanowi wkład własny 
Województwa Mazowieckiego); 

2) na rok 2011 w wysokości 486.144 PLN - w załączniku „Plan wydatków na projekty 
finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007 – 2013” na rok 2011, w dziale 150, rozdziale 15011; 



3) na rok 2012 w wysokości 486.140 PLN - w załączniku „Plan wydatków na projekty 
finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007 – 2013” na rok 2012, w dziale 150, rozdziale 15011.” 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Geodecie Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
 

 
Adam Struzik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558,  
Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, 
poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675. 


