
Uchwała nr 174/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 15 października 2019 r. 

zmieniająca uchwałę 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, 1571 i 1815), 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, 1622 i 1649) – 
uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 
W uchwale 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”, zmienionej uchwałą nr 146/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  
10 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, wynosi łącznie 10 243 903 zł.”; 

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.  
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski  
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Uzasadnienie 

Sejmik Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały nr 104/19 z dnia 18 czerwca 
2018 r., zmienionej uchwałą nr 146/19 z dnia 10 września 2019 r., podjął decyzję w sprawie 
przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu 
„Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 („MIWIS 
MAZOWSZE 2019”). Na mocy tej uchwały udzielono pomocy finansowej dla 125 jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza w łącznej kwocie 10 393 000 zł.  
W trakcie realizacji programu, 3 Beneficjentów podjęło decyzję o rezygnacji z przyznanej 
pomocy finansowej. Uzasadnieniem tych decyzji była aktualna sytuacja finansowa, która 
uniemożliwia zabezpieczenie większej kwoty wkładu własnego pokrywającej różnicę 
pomiędzy kwotą wnioskowaną, a kwotą przyznanej pomocy finansowej. 

Rezygnacje opiewają na łączną kwotę 285 750 000 zł i dotyczą następujących Beneficjentów: 

1. Gmina Somianka – kwota 95 250 zł, 

2. Gmina Jedlnia Letnisko – kwota 95 250 zł, 

3. Gmina Magnuszew – kwota 95 250 zł. 

Jednocześnie w tym samym czasie do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu wpłynęła 
korespondencja od 2 jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Grabów nad Pilicą i Gmina 
Paprotnia), których wnioski nie otrzymały dofinansowania. Przedmiotem korespondencji była 
prośba kierowana do Zarządu Województwa Mazowieckiego o ponowne rozpatrzenie 
wniosków złożonych w ramach programu MIWIS MAZOWSZE 2019. W dniu 24 września br. 
Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął przygotowaną przez Departament Edukacji 
Publicznej i Sportu stosowną Informację w tym zakresie i podjął decyzję o przyznaniu wsparcia 
finansowego dla ww. 2 wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania w miesiącu 
czerwcu br. Środki finansowe dla nowych Beneficjentów, będą pochodziły z wcześniej 
zgłoszonych rezygnacji (w kwocie 285 750 000 zł). 

Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność dokonania zmiany załącznika do uchwały, 
celem określenia aktualnej kwoty udzielonej pomocy finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


