
Uchwała Nr 40/08 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 31 marca 2008 roku 
 

w sprawie zmian bud�etu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok 

 
Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorz�dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.1),  
w zwi�zku z art. 165, art. 168, art. 180, art. 184 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104 ze zm.2) - uchwala si�, co nast�puje: 
 

§ 1. 
 

Ustala si� dochody bud�etu Województwa Mazowieckiego w wysoko�ci 
3.068.775.682 zł, zgodnie z zał�cznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały. 

 
§ 2. 

 
1. Ustala si� dochody bud�etu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji 

celowych otrzymanych z bud�etu pa�stwa na zadania z zakresu 
administracji rz�dowej, wykonywane przez samorz�d województwa 
w kwocie 77.313.000 zł, zgodnie z zał�cznikiem Nr 1b do uchwały. 

2. Ustala si� dochody bud�etu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji 
celowych otrzymanych z bud�etu pa�stwa na dofinansowanie zada� 
własnych samorz�du województwa w kwocie 22.649.495 zł, zgodnie  
z zał�cznikiem Nr 1c do uchwały. 

3. Ustala si� dochody bud�etu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji 
celowych otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumie� 
z organami administracji rz�dowej w kwocie 2.645.550 zł, zgodnie 
z zał�cznikiem Nr 1d do uchwały. 

4. Ustala si� dochody bud�etu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji 
celowych na zadania realizowane na  podstawie porozumie� mi�dzy 
jednostkami samorz�du terytorialnego w kwocie 4.885.728 zł, zgodnie  
z zał�cznikiem Nr 1e do uchwały 

5. Ustala si� dochody bud�etu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji 
rozwojowej w kwocie 477.755.141 zł, zgodnie z zał�cznikiem Nr 1f do 
uchwały. 

6. Ustala si� dochody bud�etu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy 
finansowej od jednostek samorz�du terytorialnego w kwocie 2.541.976 zł, 
zgodnie z zał�cznikiem Nr 1g do uchwały. 

 
 

                                       
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658  
oraz z 2007r., Nr 173, poz. 1218. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169,  
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218  
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r.  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984. 



 

§ 3. 
 

Ustala si� wydatki bud�etu Województwa Mazowieckiego w wysoko�ci 
3.678.130.687 zł, zgodnie z zał�cznikiem Nr 2 do uchwały. 
 

§ 4. 
 

Ustala si� deficyt bud�etu w wysoko�ci 609.355.005 zł. �ródłem pokrycia 
deficytu s� przychody okre�lone w zał�czniku Nr 3 do uchwały, na które 
składaj� si� po�yczka na finansowanie zada� realizowanych z udziałem 
�rodków pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej, długoterminowe kredyty 
na rynku zagranicznym i krajowym oraz emisja obligacji na rynku 
zagranicznym. 
 

§ 5. 
 

Wprowadza si� zmiany w planie wydatków maj�tkowych na 2008 rok, 
zgodnie z zał�cznikiem Nr 4 do uchwały. 
 

§ 6. 
 

1. Wprowadza si� zmiany w planie dotacji na wydatki bie��ce dla innych 
jednostek organizacyjnych na 2008 rok, zgodnie z zał�cznikiem Nr 5 do 
uchwały. 

2. Wprowadza si� zmiany w planie dotacji na wydatki bie��ce dla 
beneficjentów pomocy w ramach programów operacyjnych na 2008 rok, 
zgodnie z zał�cznikiem Nr 6 do uchwały. 

 
§ 7. 

 
Ustala  si� plan wydatków na pomoc finansow� dla jednostek samorz�du 
terytorialnego na realizacj� wydatków bie��cych na 2008r., zgodnie  
z zał�cznikiem Nr 7 do uchwały. 
 

§ 8. 
 

Wprowadza si� zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów 
bud�etowych na 2008 rok, zgodnie z zał�cznikiem Nr 8 do uchwały. 
 

§ 9. 
 

1. Wprowadza si� zmiany w planie wydatków na programy i projekty 
współfinansowane ze �rodków pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej, 
zgodnie z zał�cznikiem Nr 9 do uchwały. 

2. Wprowadza si� zmiany w planie wydatków na programy i projekty 
realizowane ze �rodków pochodz�cych ze �ródeł zagranicznych 
niepodlegaj�cych zwrotowi, zgodnie z zał�cznikiem Nr 10 do uchwały. 



 

3. Ustala si� plan wydatków na projekty realizowane w ramach Inicjatyw 
Wspólnotowych Unii Europejskiej, zgodnie z zał�cznikiem Nr 14 do 
uchwały. 

 
§ 10. 

 
Wprowadza si� zmiany w planie wydatków na realizacj� Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego Samorz�du Województwa Mazowieckiego na lata 
2008-2010, zgodnie z zał�cznikiem Nr 11 do uchwały. 

 
§ 11. 

 
Wprowadza si� zmiany w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok, zgodnie  
z zał�cznikiem Nr 13 do uchwały. 
 

§ 12. 
 

Wprowadza si� zmiany w wykazie wydatków wieloletnich jednostek 
bud�etowych Województwa Mazowieckiego zwi�zanych z bie��cym 
funkcjonowaniem tych jednostek, zgodnie z zał�cznikiem Nr 12 do uchwały. 

 
§ 13. 

 
1. Wprowadza si� zmiany w planie finansowym dochodów własnych 

realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó�n. zm.)  
i wydatków z nich finansowanych jednostek bud�etowych Województwa 
Mazowieckiego na 2008 rok, zgodnie z zał�cznikiem Nr 15 do uchwały. 

2. Wprowadza si� zmiany w planie finansowym dochodów własnych ze �ródeł 
okre�lonych w uchwale Nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 31 stycznia 2005 r. i wydatków z nich finansowanych jednostek 
bud�etowych Województwa Mazowieckiego na 2008 rok, zgodnie 
z zał�cznikiem Nr 16 do uchwały. 

 
§ 14. 

 
W uchwale Nr 230/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 
grudnia 2007r. w sprawie bud�etu Województwa Mazowieckiego na 2008 
rok, w §20 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) udzielania krótkoterminowych po�yczek i por�cze� na okres roku 
bud�etowego do wysoko�ci ł�cznej kwoty 75.000.000 zł”. 
 

§ 15. 
 

W uchwale Nr 230/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 
grudnia 2007r. w sprawie bud�etu Województwa Mazowieckiego na 2008 
rok, w §20 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: 



 

„7) zaci�gania zobowi�za� z tytułu umów wieloletnich skutkuj�cych 
powstaniem w roku bud�etowym zobowi�za� do ł�cznej kwoty 
119.298.420 zł obci��aj�cych bud�et roku nast�pnego, w przypadku gdy 
umowy te niezb�dne s� do zapewnienia ci�gło�ci działania jednostek 
bud�etowych Województwa Mazowieckiego, z mo�liwo�ci� udzielania 
upowa�nie� w tym zakresie kierownikom tych jednostek, zgodnie  
z zał�cznikiem Nr 12 do uchwały”. 

 
§ 16. 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Województwa Mazowieckiego. 

 
§ 17. 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłosze�  
w Urz�dzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 
Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

§ 18. 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Mazowieckiego, z moc� obowi�zuj�c� od dnia podj�cia. 
 
 
 
 

Przewodnicz�cy Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Robert Soszy�ski 
 


