
Uchwała nr 1500/167/20 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 września 2020 r. 
 

w sprawie aneksu nr 2 do umowy dotyczącej pokrycia kosztów kształcenia  
i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w „Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” Sp. z o.o. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 57 ust. 1 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. 115 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 114 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia  
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 , 567 i 1493) oraz § 86 ust. 2 i 3 
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. z 2019 r. poz. 1460) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy nr 96/UMWM/08/2019/ZD-I/W z dnia  
2 sierpnia 2019 r., dotyczącej pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w „Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim 
Drewnica” Sp. z o.o. 
 

§ 2. 
1. Do podpisania aneksu, o którym mowa w § 1, upoważnia się:  

1) Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego; 
2) Wiesława Raboszuka – Wicemarszałka;  
3) Agnieszkę Gonczaryk – Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
2. Do ważności czynności, o której mowa w ust. 1, wymagane jest jednoosobowe działanie 

Marszałka Województwa Mazowieckiego albo łączne działanie dwóch, wymienionych  
w ust. 1 pkt 2-3, osób. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 
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