
 

 

Uchwała nr 1485/167/20 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 września 2020 r. 
 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa 
Mazowieckiego na 2020 r. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378),  
art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1), art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.2) oraz § 20 pkt 2, 3 i 4 uchwały nr 226/19 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Mazowieckiego na 2020 rok3 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15705) – uchwala się,  
co następuje: 

 

§ 1. 
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego  

na 2020 r. ustalając dochody na kwotę 3.719.499.311 zł, zgodnie z załącznikami  
nr 1 i 2 do uchwały. 

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

administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 
90.696.711 zł; 

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 
samorządu województwa w kwocie 926.645 zł; 

3) dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.891.810 zł; 
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd 

województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 
785.932 zł. 

 

§ 2. 
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego  

na 2020 r. ustalając wydatki na kwotę 3.902.078.476 zł, zgodnie z załącznikiem  
nr 3 do uchwały.  

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w podziale 
na działania na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473  
oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.  567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 
1423, 1478, 1493 i 1639. 
3 Zmienionej uchwałą nr 24/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1707), 
nr 32/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3319), nr 62/20 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5952), uchwałą nr 72/20 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7022), uchwałą nr 94/20 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7821) oraz uchwałą nr 112/20 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9706). 
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