
 

 

 

PROTOKÓŁ 

przebiegu LXXV Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 w trybie obiegowym 

 

Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika – Przewodniczącego 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata  

2014-2020, w dniu 29 grudnia 2020 r. Członkowie/Zastępcy Członków Komitetu otrzymali w trybie 

obiegowym projekty uchwał:  

w  sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych  

w ramach Działania 7.1 - Konkurs przeznaczony dla RIT Budowa i przebudowa dróg powiatowych  

i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, 

spełniających warunki zapisane w UP,  

w  sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych  

w ramach Działania 7.1 - Konkurs przeznaczony dla RIT Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich  

w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki 

zapisane w UP, 

w  sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych  

w ramach Działania 7.1 dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie 

pozakonkursowym, typ projektu: drogi wojewódzkie wraz z załącznikami. 

Do przesłanych materiałów nie zgłoszono uwag, w związku z czym 15 stycznia 2021 r. rozpoczęło 

się głosowanie nad przedmiotowymi uchwałami. Do zakończenia głosowania wpłynęło 38 głosów za 

przyjęciem uchwał, nikt nie głosował przeciw, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

W związku z powyższym w dniu 22 stycznia 2021 r. została przyjęta: 

Uchwała Nr 1/LXXV/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Działania 7.1 - Konkurs 

przeznaczony dla RIT Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów 

inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP. 

Uchwała Nr 2/LXXV/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Działania 7.1 - Konkurs 

przeznaczony dla RIT Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla 

subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP. 

Uchwała Nr 3/LXXV/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Działania 7.1 dla projektów 

z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie pozakonkursowym, typ projektu: drogi 

wojewódzkie. 
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Załączniki: 
 

1. Uchwała Nr 1/LXXV/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Działania 7.1 
- Konkurs przeznaczony dla RIT Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów 
objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP. 
 

2. Uchwała Nr 2/LXXV/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Działania 7.1 
- Konkurs przeznaczony dla RIT Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych 
OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP. 

 
3. Uchwała Nr 3/LXXV/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Działania 7.1 
dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie pozakonkursowym, typ projektu: drogi wojewódzkie. 


