
Uchwała nr 228/16 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego  
w Warszawie 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U z 2016 r. poz. 486 i 1948) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie nadaje się statut w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w § 1, traci moc statut Mazowieckiego Biura 
Planowania Regionalnego w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 243/08 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu 
Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie, zmienionej uchwałą  
Nr 282/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego  
w Warszawie. 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Tomasz Kucharski 
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Uzasadnienie 
Celem projektowanej uchwały jest zmiana Statutu Mazowieckiego Biura Planowania 
Regionalnego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 243/08 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu 
Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie, zmienionej uchwałą  
Nr 282/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008 r., w związku  
z potrzebą wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych w funkcjonowaniu Biura. 
Wprowadzony przedmiotową uchwałą Statut uwzględnia zmiany wynikające z dostosowania 
postanowień statutu do obowiązującego stanu prawnego: 

1) dodanie do zadań Biura zadania polegającego na sporządzeniu Audytu 

Krajobrazowego dla Województwa Mazowieckiego; 

2) usunięcie obowiązku opiniowania regulaminu organizacyjnego Biura z Komisją 

Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego, gdyż  

ww. obowiązek nie wynika z przepisów prawa; 

3) dostosowanie Statutu do art. 41 ust. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 3 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) poprzez 

wskazanie, że działalnością Biura kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd 

Województwa Mazowieckiego oraz że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, 

wobec Dyrektora wykonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego; 

4) usunięcie przepisu, zgodnie z którym Dyrektor zarządza Biurem m.in. przy pomocy 

Głównego Księgowego, gdyż taka rola Głównego Księgowego nie wynika  

z obowiązujących przepisów - zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Główny Księgowy jest 

pracownikiem, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność 

m.in. w zakresie prowadzenia rachunkowości; 

5) określenie, że Dyrektor organizuje pracę i kieruje działalnością Biura przy pomocy nie 

więcej niż czterech zastępców dyrektora oraz dyrektorów oddziałów; 

6) wskazanie, że regulamin organizacyjny Biura nadaje Dyrektor, w drodze zarządzenia, 

po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego (dotychczas regulamin 

organizacyjny był nadawany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego) - zmiana 

wynika z faktu, że określenie struktury organizacyjnej wojewódzkiej samorządowej 

jednostki organizacyjnej należy, co do zasady, do zadań kierownika tej jednostki; 

7) wskazanie zadań Dyrektora Biura. 

Projektowana uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Województwa 
Mazowieckiego. 


