
Uchwała nr 2041/304/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 grudnia 2017 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo 
Mazowieckie na 2017 rok 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w związku z uchwałą 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. 
W uchwale nr 2024/208/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2017 rok1, 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 
 
 

Janina Orzełowska 
Wicemarszałek 

                                                 
1 Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: nr 100/215/17 z dnia 23 stycznia 2017 r., nr 151/217/17 z dnia 
31 stycznia 2017 r., nr 224/219/17 z dnia 14 lutego 2017 r., nr 294/222/17 z dnia 27 lutego 2017 r., nr 316/223/17 z dnia 28 lutego 
2017 r., nr 402/228/17 z dnia 21 marca 2017 r., nr 436/229/17 z dnia 27 marca 2017 r., nr 506/232/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r., 
nr 593/234/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., nr 748/246/17 z dnia 30 maja 2017 r., nr 914/252/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.,  
nr 924/255/17 z dnia 27 czerwca 2017 r., nr 1082/259/17 z dnia 12 lipca 2017 r., nr 1135/261/17 z dnia 25 lipca 2017 r.,  
nr 1210/263/17 z dnia 8 sierpnia 2017 r., nr 1310/269/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., nr 1344/270/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.,  
nr 1349/272/17 z dnia 5 września 2017 r., nr 1389/273/17 z dnia 12 września 2017 r., nr 1480/276/17 z dnia 26 września 2017 r., 
nr 1566/280/17 z dnia 10 października 2017 r., nr 1597/282/17 z dnia 19 października 2017 r., nr 1662/287/17 z dnia  
31 października 2017 r., nr 1838/293/17 z dnia 22 listopada 2017 r., nr 1852/295/17 z dnia 28 listopada 2017 r., nr 1948/301/17 
z dnia 12 grudnia 2017 r., nr 1987/302/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz nr 2022/303/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. 
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