
Uchwała nr 83/19  
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Mazowieckiego na lata 2019-2038  

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 226 - 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów  
z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) – uchwala się, co następuje: 
 

 

 

§ 1. 
W uchwale nr 20/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-
20381 wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 2 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. 
Objaśnienia przyjętych wartości określonych w załączniku nr 1 i 2, w brzmieniu nadanym 
niniejszą uchwałą, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 1/19 z dnia 22 stycznia 2019 r., nr 18/19 z dnia 
19 lutego 2019 r., nr 27/19 z dnia 19 marca 2019 r., nr 49/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz nr 61/19 z dnia  
21 maja 2019 r. 
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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) jednostki 
samorządu terytorialnego, począwszy od 2011 r. sporządzają wieloletnią prognozę finansową, 
obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. 

W związku ze zmianą planu budżetu Województwa Mazowieckiego zachodzi konieczność 
dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego w zakresie 
roku 2019 oraz lat kolejnych.  

Objaśnienia do zmian dokonanych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2038, 
zgodnie z przekazanymi do Departamentu Budżetu i Finansów wnioskami z departamentów 
merytorycznych oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zawiera 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 


