
Uchwała Nr 215/09 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 grudnia 2009 roku 
 

w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok 

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

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. 
zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, 
art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.  
Nr 157, poz. 1241) - uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok 
w wysokości 2.857.321.286 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, 
w tym: 
1) dochody bieżące w wysokości 2.287.074.557 zł, zgodnie z tabelą 

Nr 1b do uchwały; 
2) dochody majątkowe w wysokości 570.246.729 zł, zgodnie z tabelą 

Nr 1c do uchwały. 
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między 

innymi: 
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa 
w kwocie 88.643.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały; 

2) dotacje rozwojowe w kwocie 259.565.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1e 
do uchwały; 

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 
samorządu województwa w kwocie 479.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f 
do uchwały; 

4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie porozumień w kwocie 12.237.066 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g 
do uchwały. 

 
§ 2. 

Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok 
w wysokości 3.217.321.286 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 2.264.446.085 zł, 
2) wydatki inwestycyjne w wysokości 952.875.201 zł. 

 

 
 

                                       
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, z 2007 r., Nr 173,  

poz. 1218 oraz z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157,  

poz. 1241. 
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§ 3. 
 

Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok 
w wysokości 360.000.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody 
określone w tabeli Nr 3 z tytułu długoterminowego kredytu z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. 

 
§ 4. 
 

Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok 
z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w wysokości 360.000.000 zł, 
zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały. 
 

§ 5. 
 
1. Ustala się limit zobowiązań na 2010 rok z tytułu kredytu na sfinansowanie 
przejściowego deficytu w kwocie 400.000.000 zł. 

2. Ustala się limit zobowiązań na 2010 rok na zaciągnięcie kredytu na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 360.000.000 zł. 

3. Maksymalna wysokość poręczeń udzielonych przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego w 2010 roku nie może przekroczyć 300.000.000 zł. 

4. Maksymalna wysokość gwarancji udzielonych przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego w 2010 roku nie może przekroczyć 130.000.000 zł. 

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010 roku z tytułu 
poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie 
w wysokości 68.800.000 zł. 

6. Ustala się limit pożyczek na 2010 rok udzielanych przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego do kwoty 70.000.000 zł. 

 
§ 6. 
 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30.000.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące 
w jednostkach budżetowych w kwocie 14.248.393 zł. 

3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zwroty do budżetu 
państwa niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem środków pochodzących z dotacji celowej budżetu 
państwa w kwocie 6.950.000 zł. 

4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000.000 zł. 

5. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań 
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego w kwocie 111.514.911 zł. 

6. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w kwocie 54.642.069 zł. 
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7. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 19.220.444 zł. 

8. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne dla 
instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w kwocie 7.000.000 zł. 

9. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie lub 
współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków 
pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz 
innych programów w kwocie 72.153.500 zł. 

 
§ 7. 
 

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do uchwały. 
 

§ 8. 
 

Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2010 rok, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
 

§ 9. 
 

Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla innych jednostek sektora 
finansów publicznych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 
 

§ 10. 
 

Ustala się plan dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań 
województwa na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 
 

§ 11. 
 

Ustala się plan dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2010 rok, 
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 
 

§ 12. 
 

Ustala się plan pomocy finansowej na wydatki bieżące dla jednostek 
samorządu terytorialnego na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do 
uchwały. 
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§ 13. 
 
Ustala się plan wydatków na dotacje na wydatki bieżące dla jednostek 
samorządu terytorialnego na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do 
uchwały. 
 

§ 14. 
 

Ustala się plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem 
Nr 8 do uchwały. 
 

§ 15. 
 

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie 
z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 
 

§ 16. 
 

Ustala się plan wydatków na projekty realizowane w ramach Inicjatyw 
Wspólnotowych Unii Europejskiej na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 
do uchwały. 
 

§ 17. 
 

Ustala się plan wydatków na projekty finansowane w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do 
uchwały. 
 

§ 18. 
 
Ustala się plan wydatków na projekty finansowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do 
uchwały. 

 
§ 19. 

 
1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 

2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 
 

2. Ustala się plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa oraz 
plan dochodów Województwa Mazowieckiego z tytułu realizacji zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13a do uchwały. 
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§ 20. 
 

Ustala się wykaz wydatków wieloletnich jednostek budżetowych 
Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych 
jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 
 

§ 21. 

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok, 
zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 
 

§ 22. 

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 
2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 
 

§ 23. 
 

Ustala się plan finansowy dochodów własnych realizowanych na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa 
Mazowieckiego na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały. 
 

§ 24. 
 

Ustala się plan finansowy dochodów własnych ze źródeł określonych 
w uchwale Nr 190/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 
16 listopada 2009 r. i wydatków z nich finansowanych jednostek 
budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2010 rok, zgodnie 
z załącznikiem Nr 18 do uchwały. 
 

§ 25. 
 

Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały. 
 

§ 26. 
 

Ustala się plan wydatków na realizację Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2010-2016, 
zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały. 
 

§ 27. 

Ustala się plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 21 
do uchwały. 
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§ 28. 
 

Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 400.000.000 zł na 

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu; 

2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między paragrafami 
w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu; 

3) podziału kwot dotacji zapisanych w budżecie, o których mowa w §10 
i §11 na poszczególne podmioty w ramach rozdziału; 

4) dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków 
pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w skarbowych papierach 
wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających 
siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

5) zaciągania zobowiązań wieloletnich inwestycyjnych, z możliwością 
udzielania upoważnień w tym zakresie kierownikom jednostek 
organizacyjnych Województwa Mazowieckiego nieposiadających 
osobowości prawnej, do kwoty określonej w załączniku „Wieloletni 
Program Inwestycyjny Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 
2010-2016” do uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 
2010 rok; 

6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich skutkujących 
powstaniem w roku budżetowym zobowiązań do łącznej kwoty 
144.088.805 zł obciążających budżet roku następnego, w przypadku gdy 
umowy te niezbędne są do zapewnienia ciągłości działania jednostek 
budżetowych Województwa Mazowieckiego, z możliwością udzielania 
upoważnień w tym zakresie kierownikom tych jednostek, zgodnie  
z załącznikiem Nr 14 do uchwały; 

7) zaciągania zobowiązań wieloletnich w związku z realizacją programów 
i projektów współfinansowanych: 
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
b) ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi, 
c) ze środków przekazywanych w ramach Inicjatyw Wspólnotowych Unii 

Europejskiej, 
d) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
z możliwością udzielania upoważnień w tym zakresie kierownikom 
jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego 
nieposiadających osobowości prawnej do kwoty wynikającej 
z załączników Nr 7, 8, 9 i Nr 10 do uchwały budżetowej Województwa 
Mazowieckiego na 2010 rok; 

8) ustalania szczegółowego trybu wykonywania budżetu; 

9) opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego w pełnej 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) 
w podziale na jednostki budżetowe oraz departamenty w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 

 



Strona 7 z 7 

 

§ 29. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 30. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 31. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2010 r. 
 


