
 Uchwała nr 104/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na 
realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej 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 jednostkom samorządu terytorialnego wpisanym na Listę 
Beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2019”, stanowiącą załącznik do uchwały, z przeznaczeniem na realizację 
zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2019”. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, wynosi łącznie 10 000 000 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 udzielenia, przeznaczenia i rozliczenia. 
 

§ 2. 

Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 2, zostały zaplanowane w budżecie Województwa 
Mazowieckiego na 2019 rok – 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 

 
 

Mirosław Adam Orliński 
  

                                                 
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. 
 

 



2 

 

Uzasadnienie 

Celem „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” 
(zwanego dalej: „MIWIS MAZOWSZE 2019”) jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizacja tych celów polegać 
będzie na poprawie warunków oraz zwiększeniu dostępności zarówno do nowej jak również 
już istniejącej infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej określonej 
w „Strategii Województwa Mazowieckiego do roku 2030”. Program zakłada udzielenie 
jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego, pomocy 
finansowej na realizację zadań własnych polegających na budowie nowej infrastruktury 
sportowej oraz zapobieganiu procesom utraty wartości użytkowej istniejących obiektów 
sportowych będących w niedostatecznym stanie technicznym poprzez ich remont  
i modernizację. Pomoc finansowa będzie obejmować obiekty sportowe ogólnodostępne,  
w szczególności obiekty umożliwiające masowe uprawianie sportu oraz ogólnodostępną 
rekreację i integrację lokalnych społeczności. 

Na podstawie uchwały nr 415/35/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  
2 kwietnia 2019 r. przyjęto do realizacji program pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”. Program zakłada udzielenie jednostkom 
samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej 
przeznaczonej na budowę nowej infrastruktury sportowej oraz remont i modernizację 
obiektów sportowych już istniejących. 

Zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania i przekazywania pomocy finansowej  
w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2019”, ogłoszono nabór wniosków o pomoc 
finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego, który przeprowadzono w terminie od dnia 
5 kwietnia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. W trakcie ogłoszonego naboru wpłynęły wnioski 
od 208 Beneficjentów na realizację 208 zadań. Łączna wartość wszystkich zgłoszonych 
zadań to kwota 65 438 320 zł, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła 
33 969 694 zł, z czego: 

- na zadania o charakterze inwestycyjnym – to kwota 29 526 630 zł, 

- na zadania o charakterze bieżącym (remontowym) – to kwota 4 443 064 zł. 

 Limit środków finansowych zabezpieczony w budżecie Województwa Mazowieckiego na 
2019 rok przeznaczony na realizację programu „MIWIS MAZOWSZE 2019” wynosi 
10 000 000 zł 

Wszystkie złożone Wnioski o pomoc finansową zostały poddane ocenie formalnej  
i merytorycznej, a następnie na jej podstawie opracowano stosowną Listę Beneficjentów. 
Łączna wartość pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację 
zadań ujętych na Liście Beneficjentów w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2019”  
i rekomendowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do dofinansowania wynosi 
10 000 000 zł. 

Podjęcie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego przedmiotowej uchwały jest niezbędne 
dla zatwierdzenia Listy Beneficjentów programu „MIWIS MAZOWSZE 2019” na podstawie 
której będzie możliwe zawieranie stosownych umów o udzielenie pomocy finansowej  
z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

 
 
 
 


