
Uchwała Nr 236/05 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 grudnia 2005 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie  

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr X/37/99 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego 
Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie – uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 
 
W Statucie Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w 
Warszawie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 8/25/2000 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 20 marca 2000 r., w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie, wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 1 uchyla się pkt 2; 
2) w § 2, w ust. 2: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„ 1) opracowanie strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego,”, 
 
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) uczestniczenie w opracowywaniu projektów realizowanych  
ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,”, 
 
c) po pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11  
w brzmieniu: 
„11) wydawanie periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”; 
 
3) w § 6 uchyla się ust. 3. 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 
 
Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego

Piotr Fogler  



 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206. 

 
UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI: 

Celem projektowanej nowelizacji jest umożliwienie realizacji projektu powołania przez 
władze województwa periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne". 
Inicjatywa ta spotkała się z ogólną aprobatą przedstawicieli środowiska naukowego, zaś 
propozycja redagowania periodyku uzyskała akceptację Zarządu Województwa 
Mazowieckiego, który przyjął dokument pt. „Informacja dla Zarządu Województwa 
Mazowieckiego w sprawie powołania periodyku naukowego . 
Z wymienionego dokumentu wynika, iż ze względu na charakter periodyku miejscem, w 
którym należałoby zlokalizować jego redakcję jest Mazowieckie Biuro Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego. 
W tym celu niezbędnym jest rozszerzenie określonych w Statucie zadań MBPP  
i RR w Warszawie. 
Projektowana nowelizacja uchwały Nr VIII/25/2000 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
realizuje ten cel poprzez wprowadzenie zmiany, o której mowa w § 1 pkt 2 lit c projektowanej 
uchwały. 
Zmiany wprowadzane w § 1 pkt 1 i w pkt 2 lit b oraz w pkt 3 projektu są następstwem zmian 
w obowiązującym stanie prawnym odpowiednio: 
– utratą mocy przez ustawę wymienioną w § 1 pkt 2 Statutu MBPPiRR  
w Warszawie, 
– przystąpieniem do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004, w następstwie którego projekty 
nie są realizowane wyłącznie ze środków pomocowych lecz przede wszystkim strukturalnych, 
– zmianą ustawy o finansach publicznych w efekcie których uległy likwidacji środki 
specjalne w tym środek specjalny MBPP i RR w Warszawie. 
Zmiana wprowadzana § 1 pkt 2 lit a, projektowanej uchwały ma na celu doprecyzowanie 
zadania faktycznie realizowanego przez MBPPiRR  
w Warszawie. 
Projektowana nowelizacja wywołuje skutki finansowe dla budżetu samorządu w postaci 
konieczności finansowania kosztów redakcji periodyku . Koszty realizacji przedsięwzięcia - 
wynoszące w roku 2006 r. - 232 500, 00 zł zostaną pokryte ze środków zapewnionych w 
planie finansowym MBPPiRR w Warszawie na rok 2006. Znaczna część kosztów 
funkcjonowania wydawnictwa mogłaby w przyszłości zostać sfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej. 
 


