
Uchwała Nr 992/161/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady 

własne w realizację projektów współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 222 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)),  

w związku z uchwałą Nr 263/24/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  

3 marca 2015 r. w sprawie zasad ubiegania się przez wojewódzkie samorządowe jednostki 

organizacyjne i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie  

ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego przy realizacji projektów 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zmienionej uchwałą Nr 1763/10/15 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 7/114/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2016 r.  

w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację 

projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych2), załącznik do uchwały 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Wiesław Raboszuk  

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1045,1117, 1130, 1189, 1190,1269,1513,1830,1854, 1890 i 2150,  

oraz z 2016 r poz. 195. 
2) Zmienionej uchwałą Nr 310/130/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2016 r., uchwałą Nr 411/136/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016 r., oraz uchwałą Nr 556/143/16 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. 


