
Uchwała nr 1590/174/20 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 14 października 2020 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej  
na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale 
środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 222 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1) – uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale nr 1794/93/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r.  
w sprawie prognozowanej wysokości  rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie 
projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych 
przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy2, załącznik do uchwały 
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 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 Zmienionej uchwałą nr 326/110/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 marca 2020 r., uchwałą nr 896/139/20 
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 r., uchwałą nr 995/144/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia 9 lipca 2020 r. oraz uchwałą  nr 1346/161/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2020 r. 
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