
   

 

 

 

Uchwała nr 181/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 15 października 2019 r. 

w sprawie udzielenia Gminie Łomianki pomocy finansowej  
 
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) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.1)) – uchwala się, co 
następuje:  
 

§ 1. 

1. Udziela się Gminie Łomianki w 2020 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, 
w wysokości 1.600.000 zł, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego”. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana na podstawie umowy 
zawartej z Gminą Łomianki, określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy, jej 
przeznaczenie i zasady rozliczania. 

§ 2. 

Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1, zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038, przyjętej uchwałą nr 20/18 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-20382). 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. 

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. 2161, 2193 i 2245 oraz z 2019 r.  

poz. 525, 1287 i 1495. 
2) Zmienioną uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 1/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. , nr 18/19 z dnia 19 lutego 

2019 r., nr 27/19 z dnia 19 marca 2019 r., nr 49/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r., nr 61/19 z dnia 21 maja 2019 r., nr 83/19 z dnia 18 
czerwca 2019 r., nr 105/19 z dnia 9 lipca 2019 r. oraz  nr 120/19 z dnia 10 września 2019 r. 



2 
 

Uzasadnienie 

 

Gmina Łomianki pismem z dnia 21.05.2019 r. (znak: BT.030.4.2019), uzupełnionym pismami: 
z dnia 05.08.2019 r. i dnia 23.08.2019 r. wystąpiła do Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z prośbą o współfinansowanie budowy gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Dziekanowa Leśnego, która to obsługiwać ma 
m.in. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy 
w Dziekanowie Leśnym („Szpital”). 

Dyrektor Szpitala pismem z dnia 25 czerwca 2019 r. potwierdził, że przedmiotowa inwestycja 
jest niezbędna do dalszego prawidłowego funkcjonowania jednostki. Obecnie, zarówno 
podstawowe jak i rezerwowe źródło zasilana w wodę Szpitala realizowane jest ze studni 
głębinowych (woda uzdatniana jest poprzez Stację Uzdatniania Wody). Stanowisko 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie jednoznacznie wskazuje, 
że niezbędnym jest zabezpieczenie Szpitala w drugie niezależne źródło wody. 

Gmina Łomianki oszacowała łączny koszt realizacji inwestycji na kwotę 2.197.574,70 zł. 
Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2020 rok. 

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), „województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym 
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. Zgodnie 
z art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) „z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc 
finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, określona odrębną uchwałą przez 
organ stanowiący samorządu terytorialnego”. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 
13  listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. 
poz.  1530, z późn. zm.) „jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym 
jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań”. 
Zgodnie zaś z  art. 47 ust. 2 ww. ustawy, Wysokość dofinansowania określa, w drodze 
uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 
uchwały w sprawie udzielenia Gminie Łomianki pomocy finansowej w wysokości określonej 
w  treści uchwały. 

 

 


