
Uchwała nr 1646/285/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 25 października 2017 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej  
na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale 
środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1) oraz art. 222 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2) 
– uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale nr 8/114/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2016 r.  
w sprawie prognozowanej wysokości  rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie 
projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych 
przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy3, załącznik 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 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 i 1089,1475,1529 i 1537. 
3 Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: nr 192/123/16 z dnia 8 lutego 2016 r., nr 311/130/16 z dnia  
1 marca 2016 r., nr 557/143/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r., nr 720/152/16 z dnia 17 maja 2016 r., nr 993/161/16 z dnia  
28 czerwca 2016 r., nr 1082/166/16 z dnia 12 lipca 2016 r., nr 1382/178/16 z dnia 6 września 2016 r., nr 1664/192/16 z dnia  
25 października 2016 r., nr 1832/200/16 z dnia 22 listopada 2016 r., nr 2028/208/16 z dnia 20 grudnia 2016 r., nr 2112/209/16  
z dnia 27 grudnia 2016 r., nr 152/217/17 z dnia 31 stycznia 2017 r., nr 317/224/17 z dnia 7 marca 2017 r., nr 472/231/17 z dnia 
4 kwietnia 2017 r., nr 636/240/17 z dnia 9 maja 2017 r., nr 750/246/17 z dnia 30 maja 2017 r., nr 925/255/17 z dnia  
27 czerwca 2017 r., nr 1084/259/17 z dnia 12 lipca 2017 r., nr 1345/270/17 z 30 sierpnia 2017 r. oraz nr 1495/277/17 z dnia  
28 września 2017 r. 
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