
 
 

Uchwała Nr 58/10 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 kwietnia 2010 roku 
 

w sprawie zmian bud Ŝetu 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 budŜetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok w 
wysokości 2.740.461.513 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym: 

 
1) dochody bieŜące w wysokości 2.264.382.625 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do 

uchwały; 
2) dochody majątkowe w wysokości 476.078.888 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 budŜetu państwa na zadania z zakresu 

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

2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 193.486.000 zł, zgodnie z 
tabelą Nr 1e do uchwały; 

3) dotacje celowe otrzymane z budŜetu 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 12.491.266 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do 
uchwały. 

5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 295.000 
zł, zgodnie z tabelą Nr 1h do uchwały. 

 
§ 2. 

 

Ustala się wydatki budŜetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok 
w wysokości 3.171.426.162 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym: 

1)wydatki bieŜące w wysokości 2.275.651.087 zł, 
2)wydatki inwestycyjne w wysokości 895.775.075 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, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.  
 



 

 

§ 3. 
 

Ustala się deficyt budŜetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok 
w wysokości 430.964.649 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w 
tabeli Nr 3 z tytułu długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, wolnych środków i spłat udzielonych poŜyczek. 
 

§ 4. 
 

 
1.Ustala się przychody budŜetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok zgodnie z 

tabelą Nr 3 w wysokości 530.964.649 zł, z przeznaczeniem na:  
 

1) na sfinansowanie deficytu w wysokości 430.964.649 zł przeznacza się 
następujące źródła przychodów: 
a)długoterminowy kredyt na rynku zagranicznym w wysokości 360.000.000 zł. 
b)wolne środki w wysokości 69.724.055 zł. 
c) spłaty poŜyczek udzielonych SP ZOZ w wysokości 1.240.594 zł.  

2) na spłatę długu w wysokości 100.000.000 zł przeznacza się źródła przychodów 
pochodzące z wolnych środków w wysokości 100.000.000zł. 
 

2. Ustala się rozchody budŜetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 
100.000.000 zł., zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały. 

 
§ 5. 

 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
 

§ 6. 
 

Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2010 
rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

 
§ 7. 

 
Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych na 

2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 
 

§ 8. 
 

1.Wprowadza się zmiany w planie 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. 

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

 
 
 
 



 

 
§ 9. 

 
Wprowadza się zmiany w wykazie wydatków wieloletnich jednostek budŜetowych 
Województwa Mazowieckiego związanych z bieŜącym funkcjonowaniem tych 
jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 
 

§ 10. 
 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na projekty realizowane w ramach 
Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 
do uchwały. 
 

§ 11. 
 
Wprowadza się zmiany planie wydatków na projekty finansowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 
uchwały. 
 

§ 12. 
 
Wprowadza się zmiany w  planie wydatków na projekty finansowane w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do 
uchwały. 
 

§ 13. 
 
Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z 
załącznikiem Nr 10 do uchwały. 
 

§ 14. 
 

1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budŜetowych 
na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 

 
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok, zgodnie z 
załącznikiem Nr 12 do uchwały. 

 
§ 15. 

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2010-2012, 
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 16. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 17. 

 

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

2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 18. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia podjęcia. 
 
 
 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

BoŜenna Pacholczak 
 


