
Uchwała nr 1481/167/20 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 września 2020 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego 
Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego 
sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), art. 98 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. 
poz. 875) oraz art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) – uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. 
W uchwale nr 1060/147/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2020 r.  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania 
wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup 
niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”1 załącznik do uchwały otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 

                                                      
1 Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: nr 1245/156/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. i nr 1336/159/20 z dnia 
7 września 2020 r.  
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