
 
 
 

Uchwała Nr 999/348/10 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 20 maja 2010 r. 
 

w sprawie wdroŜenia programu naprawczego budŜetu Województwa Mazowieckiego. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1))  
– uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek budŜetowych, z wyłączeniem jednostek 
działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), do dokonania zmniejszenia planu wydatków 
na bieŜące utrzymanie o 5% w stosunku do aktualnego planu wydatków bieŜących, w tym 
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1, do przedstawienia 
Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie do końca czerwca 2010 r. planu 
restrukturyzacji jednostki obejmującego: restrukturyzację zatrudnienia w jednostce, 
politykę wynagradzania pracowników oraz redukcję bieŜących kosztów utrzymania. 

3. Plan restrukturyzacji o którym mowa w ust. 2, naleŜy opracować w taki sposób, 
aby na koniec 2010 roku oraz 2011 roku (dotyczy upowaŜnienia do zaciągania 
zobowiązań wieloletnich związanych z bieŜącym funkcjonowaniem jednostki budŜetowej) 
- nie powstały zobowiązania wymagalne. 

 
§ 2. 

 
Zobowiązuje się dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie do: 
1) dokonania zmniejszenia planu wszystkich niezrealizowanych wydatków przeznaczonych 

na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego planu poprzez uprzednie 
rozwiązanie umów, jeśli takie zostały zawarte; 

2) dokonania zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na dotacje dla organizacji 
pozarządowych, do wysokości zgodnej z zaangaŜowaniem tego planu poprzez zawarcie 
umowy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu ofert. 

 
§ 3. 

 
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek budŜetowych, działających na podstawie ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do zmniejszenia planu wydatków na bieŜące 
utrzymanie, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 

2. Łączna kwota zmniejszenia planu w jednostkach, o których mowa w ust. 1, nie moŜe być 
mniejsza niŜ 5 mln zł. 

3. Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przedstawienia 
Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. planu 
restrukturyzacji jednostek, o których mowa w ust. 1. 

4. Plan restrukturyzacji o którym mowa w ust. 3, naleŜy opracować w taki sposób, 
aby na koniec 2010 roku oraz 2011 roku (dotyczy upowaŜnienia do zaciągania 
zobowiązań wieloletnich związanych z bieŜącym funkcjonowaniem jednostki budŜetowej) 
- nie powstały zobowiązania wymagalne. 

 
 



§ 4. 
 

1. Zobowiązuje się dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd 
Województwa Mazowieckiego do zmniejszenia planu kosztów bieŜącego utrzymania, 
w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 

2. Łączna kwota zmniejszenia planu w instytucjach, o których mowa w ust. 1, nie moŜe być 
mniejsza niŜ 6 mln zł. 

3. Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przedstawienia 
Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. planu 
restrukturyzacji instytucji, o których mowa w ust. 1. 

4. Plan restrukturyzacji, o którym mowa w ust. 3, naleŜy opracować w taki sposób, 
aby na koniec roku budŜetowego nie powstały straty. 

 

§ 5. 
 

Zobowiązuje się kierowników jednostek budŜetowych oraz dyrektorów departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do: 
1) dokonania rzetelnego przeglądu planu wydatków na wszystkie zadania ujęte w planie 

finansowym pod kątem realności oraz niezbędności poszczególnych wydatków w celu 
zgłoszenia zidentyfikowanych oszczędności jako zmniejszenie planu wydatków; 

2) zintensyfikowania działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych,  
w tym unijnych i finansowania, w miarę moŜliwości, z tych środków zadań województwa 
oraz bieŜącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych; 

3) uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej RPO WM na odstąpienie od obowiązku 
zachowania proporcjonalnego udziału środków EFRR na poziomie kaŜdego wydatku 
w przypadku projektów, które znalazły się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 
Projektów Kluczowych, przy czym zasada proporcjonalnego udziału wkładu EFRR 
winna być zachowana przy rozliczeniu całego projektu; 

4) maksymalnego wykorzystywania moŜliwości finansowania w formie zaliczkowych 
płatności projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; 

5) pełnego wykorzystania dotacji przyznanych Województwu Mazowieckiemu przez: 
Wojewodę Mazowieckiego, Ministra Rozwoju Regionalnego, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

 

§ 6. 
 

Wstrzymuje się wszystkie decyzje płacowe skutkujące wzrostem wynagrodzeń 
w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. 
 

§ 7. 
 

1. Zobowiązuje się kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 
do przeanalizowania ujętych w planie budŜetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok 
i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2012 zadań inwestycyjnych 
będących w trakcie realizacji i planowanych do realizacji, pod kątem moŜliwości 
ograniczenia ich zakresu rzeczowego lub rezygnacji z ich realizacji (w przypadku zadań 
jeszcze nie rozpoczętych) oraz przedstawienia Zarządowi Województwa Mazowieckiego 
w terminie do końca maja 2010 r. stosownych wniosków, biorąc pod uwagę jedynie 
bezwzględną konieczność realizacji/kontynuowania tych inwestycji. 

2. Zobowiązuje się kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 
do niezawierania nowych umów z wykonawcami zadań inwestycyjnych, które zostały 
ujęte w planie budŜetu Województwa Mazowieckiego na 2010 r. i Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym na lata 2010-2012. Zawarcie, po dniu wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały, 
nowej umowy wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy zadań inwestycyjnych 
współfinansowanych z budŜetu Unii Europejskiej. 

 



 
 

§ 8. 
 

Wykonanie uchwały powierza się: Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego, dyrektorom 
departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  
oraz kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 
 

§ 9. 
 

Traci moc uchwała Nr 201/210/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  
27 stycznia 2009 r. w sprawie wdroŜenia działań zmierzających do osłabienia wpływu 
kryzysu finansowego na budŜet województwa mazowieckiego. 
 

§ 10. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
 

 
Adam Struzik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167,  
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 216, 
poz.1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281,  
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, 
poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,  
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,  
Nr 216, 1370 i Nr 235, poz.1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 Nr 219, 
poz. 1705. 

 


