
Uchwała nr 90/20 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa 
Mazowieckiego 
 

Na podstawie art. 10a ust. 6, w związku z ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) – uchwala się, co 
następuje:  
 

§ 1. 

W uchwale nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r.   
w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz.  
poz. 15706) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ogłoszenie wyników głosowania następuje nie później niż 30 listopada roku N-1.”; 

2) w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) będą zrealizowane na nieruchomościach, do których Województwo Mazowieckie, 
wojewódzkie osoby prawne albo spółki z udziałem Województwa Mazowieckiego 
posiadają tytuł prawny do dysponowania, jeżeli projekt jest projektem 
inwestycyjnym;”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

Marcin Podsędek 
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Uzasadnienie 

Propozycja podjęcia niniejszej uchwały wynika z konieczności aktualizacji terminu 
określonego w § 6 ust. 4 uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  
17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. 
Zgodnie z cytowanym przepisem „ogłoszenie wyników głosowania następuje nie później niż 
15 września roku N-1”.  

Z uwagi na ogłoszony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. na obszarze 
Rzeczypospolitej stan epidemii i związane z nim ograniczenia w poruszaniu się obywateli, 
mieszkańcy Mazowsza czasowo stracili możliwość zbierania podpisów poparcia pod swoimi 
projektami. Do Zarządu Województwa Mazowieckiego i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpływało wiele próśb o wydłużenie okresu 
naboru projektów.  Zarząd Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosków 
mieszkańców i chcąc umożliwić im skuteczne złożenie projektów, nad którymi pracują, 
uchwałą nr 416/119/20 z 24 marca 2020 r.  zmienił uchwałę w sprawie Regulaminu budżetu 
obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2020. Zmiana dotyczyła 
harmonogramu tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 

Równocześnie proponuje się zmianę treści § 9 pkt 3 uchwały tak, by umożliwić realizację 
projektów inwestycyjnych także na nieruchomościach, do których tytuł prawny do 
dysponowania posiadają wojewódzkie osoby prawne i spółki z udziałem Województwa 
Mazowieckiego. 

 


