
Uchwała nr 1645/285/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 25 października 2017 r. 

 

w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego  
na 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1),  w związku z art. 235 ust. 4,  
art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2) oraz § 20 pkt 7 uchwały nr 213/16 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Mazowieckiego na 2017 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r.  
poz. 778) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
Ustala się „Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r. w pełnej 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1  
do uchwały. 
 

§ 2. 
1. Ustala się „Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r. w pełnej 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2  
do uchwały. 

2. Ustala się „Plan wydatków Województwa Mazowieckiego w podziale na działania  
na 2017r.”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały. 

 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 4. 
Traci moc uchwała nr 1493/277/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  
28 września 2017 r. w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego  
na 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 
 

§ 5. 
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 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 
935, 1475 i 1566. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.  1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r.  
poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537. 
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