UCHWAŁA NR 38/1791/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zadań, realizowanych
w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu
spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1), uchwały Nr XXVIII/475/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu
województwa na rok 2017 (z późn. zm.2) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury
planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakupu wyposażenia
i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
i wojewódzkie osoby prawne, uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały Nr 27/1276/17 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zadań,
realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego
planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020, otrzymuje brzmienie
jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r.
poz.730, 935, 1475 i 1566.
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Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXIX/497/17
z dnia 20 lutego 2017 r., Nr XXXI/520/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIV/552/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.
i Nr XXXVI/588/17 z dnia 25 września 2017 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/98/17
z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 7/248/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/351/17 z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17
z dnia 24 marca 2017 r., Nr 16/696/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 20/920/17 z dnia 24 maja 2017 r., Nr 25/1155/17
z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr 29/1301/17 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 33/1499/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
i Nr 34/1549/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

