D.II.0131- 895/08
Uchwała Nr 895/136/08
Zarz du Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie zmian bud etu i w bud ecie Województwa Mazowieckiego na 2008 r.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z pó n. zm.1)), art. 173 ust 5
i art. 188 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó n. zm.2)) oraz § 20 pkt 2 i 3 uchwały 230/07 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie bud etu Województwa
Mazowieckiego na 2008 rok – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 35, poz. 1279)
- uchwala si , co nast puje:
§ 1.
1. Wprowadza si zmiany w dochodach bud etu Województwa Mazowieckiego ustalaj c
dochody na kwot 3.093.970.374 zł, zgodnie z zał cznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje mi dzy innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji
rz dowej, wykonywane przez samorz d województwa w kwocie 78.174.829 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada własnych
samorz du województwa w kwocie 19.143.232 zł,
3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami
administracji rz dowej w kwocie 2.645.550 zł,
4) dotacje celowe na podstawie porozumie
mi dzy jednostkami samorz du
terytorialnego w kwocie 5.149.014 zł.
§ 2.
Wprowadza si zmiany w wydatkach bud etu Województwa Mazowieckiego ustalaj c
wydatki na kwot 3.811.564.188 zł, zgodnie z zał cznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urz dzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza si Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa
Mazowieckiego z moc obowi zuj c od dnia podj cia.
z up. Marszałka Województwa
Ludwik Rakowski
Wicemarszałek
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. 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 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2)
Zmiany 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 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

