
Uchwała nr 41/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 marca 2019 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem 
na realizację projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg 
Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionu” 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,  
z późn. zm.1)) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245) – uchwala się, co 
następuje:  
 

§ 1. 

W uchwale nr 5/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu”2), w § 1 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
„12) Powiatowi Mińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – 
Cegłów - Mrozy na odcinku od km 8+520 do km 10+620 na kwotę 4 020 191,88 zł;”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
  

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 
2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326. 
2) Zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 122/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.; nr 32/18 z dnia 19 grudnia 
2018 r. i nr 22/19 z dnia 19 lutego 2019 r. 
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Uzasadnienie 

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 5/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. zdecydował 
o udzieleniu wsparcia finansowego Powiatom Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu”.  

Powiat Miński zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie oszczędności po 
przetargowych na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy na odcinku od km 8+520 do km 
10+500”. Zgodnie z obowiązującą umową o udzielenie dotacji całkowita wartość projektu 
wynosi 6 700 319,80 zł, natomiast kwota dotacji wynosi 4 020 191,88 zł. W wyniku 
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą na wartość 
całkowitą zadania wynoszącą 6 050 439,68 zł. 

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Mińskiego w celu wykorzystania pełnej kwoty 
przyznanej dotacji celowej, zaproponował rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji, 
polegające na wydłużeniu realizowanego odcinka drogi o 120 m oraz wykonaniu drenażu 
odwadniającego na odcinku od 10+500 km do 10+880 km. Zgodnie z kosztorysem 
inwestorskim wartość dodatkowych robót wynosi 764 233,77 zł, co oznacza, że pierwotna 
kwota przyznanej dotacji w wysokości 4 020 191,88 zł. nie przekroczy 60% i pozostanie 
zgodna z umową o udzielenie dotacji celowej. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął 
stosowną Informację ww. sprawie i wyraził zgodę na zwiększenie zakresu rzeczowego 
projektu, co rodzi konieczność zmiany tytułu projektu na „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy na odcinku od km 8+520 do km 10+620”. 

Środki finansowe na realizację zadania w kwocie 94 388 746,38 zł zostały zaplanowane  
w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2019 rok (uchwała nr 19/18 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. z późn. zm.) -  dział 600 rozdział 60014 
§ 6300 oraz w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038  (uchwała nr 20/18 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. z późn. zm.) i pochodzą  
z dochodów własnych. 


