
Uchwała nr 103/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej 
na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2019” 

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 2019 r. poz. 869) – 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Udziela się pomocy finansowej gminom ujętym na Liście Beneficjentów „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, stanowiącej załącznik do uchwały, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, wynosi łącznie 11.432.581,56 zł. 
3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana na podstawie 

indywidualnych umów z Beneficjentami wymienionymi w załączniku do uchwały, 
określających szczegółowe warunki jej udzielania, przeznaczenia i zasady rozliczania. 
 

§ 2. 

Środki finansowe, o których mowa w  § 1 ust. 2, zostały zaplanowane w budżecie 
Województwa Mazowieckiego na rok 2019 – przyjętym uchwałą nr 19/18 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Mazowieckiego na 2019 rok1) (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13184) i pochodzą  
z dochodów własnych. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Marcin Podsędek 
 

                                                 
1) Zmienionej uchwałą nr 2/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1461), 
uchwałą nr 19/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2520), uchwałą  
nr 28/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4067), uchwałą nr 50/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5374) oraz uchwałą nr 62/19 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6853) 
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Uzasadnienie 

Celem „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” (dalej: „MIAS 
MAZOWSZE 2019”) jest zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez 
Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla 
lokalnych społeczności (sołectw). 

Wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego działających na terenach 
wiejskich Województwa Mazowieckiego służy realizacji celów określonych w „Strategii 
Województwa Mazowieckiego do roku 2030 – Innowacyjne Mazowsze”. „Strategia Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do roku 2030 – Innowacyjne Mazowsze” obejmuje takie cele 
jak: kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej 
i turystycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, pielęgnowanie 
aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców, rozbudowa zasobów oświatowo-
kulturalnych województwa oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego  
i przyrodniczego. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 379/33/19 z dnia 26 marca 2019 r. przyjął 
„Zasady wyłaniania podmiotów rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej ze 
środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przyznanej w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację przez 
gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza oraz rozliczania tej pomocy 
finansowej przez Województwo Mazowieckie”. 

Zgodnie z ww. Zasadami nabór Wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS 
MAZOWSZE 2019” przeprowadzono w okresie od dnia: 27.03.2019 r. do dnia 17.04.2019 r., 
a końcowy termin składania przez gminy Sprawozdań Końcowych z realizacji tej inicjatywy 
został wyznaczony na dzień 31.10.2019 r. 

Uprawnione do partycypacji w „MIAS MAZOWSZE 2019” były wszystkie gminy wiejskie  
i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza (łącznie było to 279 gmin). Każda z ww. gmin mogła  
w ramach naboru złożyć maksymalnie 5 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej (każdy 
na inne zadanie), z maksymalną kwotą pomocy finansowej ze środków własnych budżetu 
Województwa Mazowieckiego w wysokości do 10.000,00 zł na jedno zadanie. 

Ogółem w trakcie naboru przeprowadzonego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” 265 gmin 
złożyło Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dotyczące łącznie 1189 zadań. 

Przedmiotowe Wnioski o przyznanie pomocy finansową zostały poddane ocenie formalnej  
i merytorycznej przeprowadzonej zgodnie z ww. „Zasadami MIAS MAZOWSZE 2019”,  
a następnie na tej podstawie opracowano projekt Listy Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 
2019” obejmującej 1178 zadań. Łączna wartość pomocy finansowej ze środków własnych 
budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „MIAS MAZOWSZE 
2019” ujętych na Liście Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2019” wynosi 11.432.581,56 zł,  
a łączna wartość inwestycji dofinansowywanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” jest 
szacowana na kwotę 28.339.835,70 zł. 

W celu umożliwienia zawierania z gminami umów o udzielenie pomocy finansowej ze 
środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” niezbędne jest zaakceptowanie Listy 
Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2019” przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.  


