
Uchwała nr 246/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie 
pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza 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, 1649  
i 2020) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 115/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie 
udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań  
w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2019”1) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, wynosi łącznie 4 204 831,53 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. 

 
 
 

Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Mirosław Adam Orliński 
  

                                                 
1) Zmienionej uchwałą nr 168/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r.  
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Uzasadnienie 

Sejmik Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały nr 115/19 z dnia 9 lipca 2019 r., 
zmienionej uchwałą nr 168/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 
2019 r., podjął decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2019” („MIWOP MAZOWSZE 2019”). 

Wskutek nie dających się przewidzieć okoliczności, pięciu Beneficjentów programu 
zrezygnowało z przyznanej pomocy finansowej, dlatego konieczna jest zmiana ww. uchwały 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, polegająca na wykreśleniu z Listy Beneficjentów: 

 Miasta i Gminy Lubowidz (zadanie: „Zakup drona antysmogowego); 

 Miasta i Gminy Drobin (zadanie: „Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów  
w Drobinie”); 

 Gminy Pokrzywnica (zadanie: „Zagospodarowanie terenu zielonego w Pokrzywnicy”); 

 Gminy Mokobody (zadanie: „Zielony Zakątek w Mokobodach”); 

 Gminy Wąsewo (zadanie: „Utworzenie parku w miejscowości Wąsewo – etap I”). 

Ponadto, wprowadza się zmiany polegające na zaktualizowaniu kwot pomocy 
finansowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach programu. W przypadku 27 zadań 
realizowanych przez 23 Beneficjentów: 

 Gminę Baboszewo;  

 Gminę Czosnów – zadanie: „Zakup systemu pomiaru jakości powietrza w oparciu  
o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznych ekranach LED”; 

 Gminę Garbatka Letnisko; 

 Gminę Glinojeck; 

 Gminę Miasto Gostynin; 

 Gminę Górzno;  

 Gminę Jaktorów; 

 Gminę Łaskarzew; 

 Miasto i Gminę Łosice; 

 Gminę Maciejowice; 

 Gminę Milanówek; 

 Miasto Mińsk Mazowiecki – zadanie: „Zakup i instalacja inteligentnego systemu 
monitorującego stan jakości powietrza w Mieście Mińsk Mazowiecki” oraz „Zakup 
mobilnego systemu pomiarowego do badania zanieczyszczenia powietrza wraz  
z dronem”; 

 Gminę Nasielsk – zadanie: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Nasielsk” oraz „Zakup systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w Gminie 
Nasielsk”; 

 Gminę Nowe Miasto; 

 Miasto Piastów; 

 Miasto i Gminę Pilawa – zadanie: „Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk 
domowych w Mieście i Gminie Pilawa”; 

 Gminę Raszyn –  zadanie: „Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz 
drona badającego skład dymu z kominów dla potrzeb Gminy Raszyn” oraz „Zakup 50 
sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w placówkach 
oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych Gminy Raszyn”;  

 Gminę Sobolew; 

 Gminę Strzegowo; 

 Gminę Warka; 

 Miasto Węgrów – zadanie: „Montaż systemu monitorowania jakości powietrza  
w Mieście Węgrów”; 

 Gminę Wiskitki;  
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 Gminę Wyszków – zadanie: „Poprawa jakości powietrza poprzez zagospodarowanie 
terenu zieleni na Placu Wyzwolenia w Wyszkowie” oraz „Wyszków oddycha czystym 
powietrzem” – Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców gminy Wyszków”, 

zaistniały przesłanki powodujące konieczność zmniejszenia kwoty udzielonego wsparcia. 
Zmniejszenie całkowitej wartości realizowanego zadania oraz zmniejszenie wartości 
wydatków kwalifikowanych, spowodowało zmianę współczynnika decydującego o wysokości 
przyznanej pomocy finansowej. 

Powyższe zmiany spowodują oszczędności w kwocie 614 104,00 zł, w tym  
208 900,00 zł (dział 900, rozdz. 90095, § 2710 – zadanie: Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Ochrony Powietrza;10.4.55. MIWOP) oraz 405 204,00 zł (dział 900, rozdz. 90095, § 6300 – 
zadanie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza;10.4.55. MIWOP). 

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


