
Uchwała nr 84/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa 
Mazowieckiego na 2019 rok 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 6 i 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 
222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 
W uchwale nr 19/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w 
sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok1) (Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 13184) wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa 

Mazowieckiego na 2019 rok w wysokości  3.274.925.309 zł, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 
1a do uchwały, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 3.002.715.600 zł, zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały; 
2) dochody majątkowe w wysokości 272.209.709 zł, zgodnie z tabelą nr 1c do uchwały. 

2. Ogólna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi: 
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji 

rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 82.199.003 zł, zgodnie 
z tabelą nr 1d do uchwały; 

2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 171.520.030 zł, zgodnie z tabelą nr 
1e do uchwały; 

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu 
województwa w kwocie 689.030 zł, zgodnie z tabelą nr 1f do uchwały; 

4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
porozumień w kwocie 10.957.819 zł, zgodnie z tabelą nr 1g do uchwały; 

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd 
województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 
8.673.500 zł zgodnie z tabelą nr 1h do uchwały. 
 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 rok w wysokości 
3.554.081.051 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 2.360.337.225 zł; 
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.193.743.826 zł.”; 

 

                                       
1) Zmienionej uchwałami: nr 2/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1461), 
nr 19/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2520), nr 28/19 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4067), nr 50/19 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5374) oraz nr 62/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 
dnia 21 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6853).  
 

 



 

2) tabela nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3) tabela nr 1a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

4) tabela nr 1b do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały; 

5) tabela nr 1c do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej 
uchwały; 

6) tabela nr 1e do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej 
uchwały; 

7) tabela nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej 
uchwały; 

8) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej 
uchwały; 

9) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej 
uchwały; 

10) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej 
uchwały; 

11) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej 
uchwały; 

12) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej 
uchwały; 

13) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej 
uchwały; 

14) załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej 
uchwały; 

15) załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej 
uchwały. 

 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą od dnia podjęcia. 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 

 


