
Uchwała Nr 32/3/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 9 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego 

na 2014 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 2013 r. poz. 596, z późn. zm.1)), art. 222 ust. 4,  

art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.2)) oraz § 20 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr 197/13 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa 

Mazowieckiego na 2014 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13565) – uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego  

na 2014 rok ustalając dochody na kwotę 2.619.570.741 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1  

i Nr 2 do uchwały. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 180.833.690 zł; 

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 

samorządu województwa w kwocie 17.130.064 zł; 

3) dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.128.712 zł; 

4) pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.535.826 zł. 

 

§ 2. 

 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego  

na 2014 rok ustalając wydatki na kwotę 2.987.004.822 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3  

do uchwały. 

2. Dokonuje się zmian w układzie zadaniowym planu wydatków Województwa 

Mazowieckiego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Janina Orzełowska  

Wicemarszałek 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379  

i 1072. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz 2014 r. poz. 379, 

911, 1146 i 1626. 


