
Uchwała nr 1258/158/20 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 1 września 2020 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego 
Województwa Mazowieckiego – edycja 2020 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 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) oraz § 6  
ust. 2, w związku z § 16 ust. 1 i § 37 uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15706 oraz z 2020 r. poz. 7023) – uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. 
W uchwale nr 119/102/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2020 r.  
w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 20201  
w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 9:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Oddanie głosu jest możliwe po rejestracji w systemie informatycznym, z podaniem 
przez głosującego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (wyłącznie nazwy 
miejscowości i nazwy powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego. Numer telefonu 
służy także do weryfikacji poprawności oddania głosu. Maksymalna liczba rejestracji 
głosujących z podaniem tego samego numeru telefonu komórkowego wynosi 3.”; 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Osobom nie posiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość 
oddania głosu w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach.”; 

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 

                                                 
1 Zmienionej uchwałą nr 416/119/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2020 r.  
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