
Uchwała Nr 1004/350/10 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 25 maja 2010 r. 
 
w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 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. 222 ust. 4, art. 257,  
art. 258 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  
poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), w związku z § 28 pkt 2 i 3 uchwały Nr 215/09 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu Województwa 
Mazowieckiego na 2010 rok, z późn. zm. - uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budŜetu Województwa Mazowieckiego ustalając 
dochody na kwotę 2.761.498.283 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a 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 103.289.274 zł; 
2) dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 

samorządu województwa w kwocie 479.000 zł; 
3) dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13.711.266 zł; 
4) pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego 295.000 zł. 

 

§ 2. 
 

Wprowadza się zmiany w wydatkach budŜetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na 
kwotę 3.192.462.932 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. 
 

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji na wydatki bieŜące dla instytucji kultury na 2010 rok, 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.  

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem 
Nr 4 do uchwały. 

 

§ 4. 
 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 5. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 6. 
 

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

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Ludwik Rakowski 
Wicemarszałek 

 
 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 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, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.  
Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz.1370, Nr 223,  
poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230. 


