
Uchwała nr 649/334/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo 
Mazowieckie na 2018 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 z 2018 r. poz. 130) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r.  
poz. 62), w związku z uchwałą nr 258/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  
19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, 
z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 12489) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale nr 2024/303/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. 
w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2018 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. 
 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Adam Struzik 

                                                 
1 Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: nr 185/312/18 z dnia 29 stycznia 2018 r., nr 215/315/18 z dnia  
6 lutego 2018 r., nr 315/319/18 z dnia 26 lutego 2018 r., nr 455/325/18 z dnia 26 marca 2018 r., nr 486/327/18 z dnia  
29 marca 2018 r., nr 517/329/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r., nr 586/332/18  z dnia 17 kwietnia 2018 r. oraz nr 622/333/18 z dnia 
23 kwietnia 2018 r. 
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