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Uchwała Nr 10/2021 

Komitetu Sterującego ZIT 
z 1?) listopada 2021 roku

w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym 
w naborze nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie 

społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 

Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata

2014-2020.

na podstawie § 2 ust. 6 pkt 6) porozumienia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie współdziałania celem realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (wraz ze zmianami) 
uchwala się co następuje:

§ 1

Komitet Sterujący ZIT pozytywnie opiniuje załączoną listę ocenionych projektów pod względem formalno- 
merytorycznym w naborze nr RPWM. 11.02.04-IZ.00-28-001/21 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie 
społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie 
dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego ZIT.

Uchwałę podjęto w trybie przewidzianym w §6 Regulaminu pracy Komitetu Sterującego ZIT, stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr 1/2015 Komitetu Sterującego ZIT z 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia 
Regulaminu KS ZIT, tj. w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania posiedzenia KS ZIT.
W trybie obiegowym głosowało 'żh członków Komitetu Sterującego ZIT na ogólną liczbę 7 Członków Komitetu 
Sterującego ZIT. Za podjęciem uchwały oddano ttT głosów, przeciw oddano .0. głosów, głosów wstrzymujących 
się oddano O

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.
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