
Uchwała nr 54/22 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej 
na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 

Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 i 583) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1)) – uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 

1. Udziela się pomocy finansowej gminom wskazanym na Liście Beneficjentów z przeznaczeniem 
na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. 

2. Lista Beneficjentów, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Lista Rezerwowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. 

1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1, wynosi łącznie 8 957 856 zł. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa 
Mazowieckiego na rok 2022 – przyjętym uchwałą nr 163/21 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa 
Mazowieckiego na 2022 rok2) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1039) i pochodzą z dochodów 
własnych. 

3. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1, zostanie przekazana na podstawie indywidualnych 
umów z gminami znajdującymi się na Liście Beneficjentów, o której mowa w § 1 ust. 2, 
określających szczegółowe warunki jej udzielania, przeznaczenia i zasady rozliczania. 

4. W przypadku zwiększenia puli środków programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, 
zwolnienia odpowiedniej ilości środków lub rezygnacji gmin znajdujących się na Liście 
Beneficjentów, o której mowa w § 1 ust. 2, pomoc finansowa zostanie przyznana gminom, których 
wnioski zostały wymienione na Liście Rezerwowej, o której mowa w § 1 ust. 3. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, pomoc finansowa zostanie przyznana gminom zgodnie 
z kolejnością wskazaną w Liście Rezerwowej, o której mowa w § 1 ust. 3, i przekazana 
na podstawie indywidualnych umów. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 

Marcin Podsędek  

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 

oraz z 2022 r. poz. 583 i 655 
2)  Zmienioną uchwałą nr 2/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2116), uchwałą 
nr 7/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2295) oraz uchwałą nr 20/22 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3648) 
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Uzasadnienie 

Program „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” jest kontynuacją „Mazowieckiego Programu 
Wsparcia Ochrony Powietrza” realizowanego w latach 2019-2020 oraz „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu” realizowanego w 2021 roku. Przedmiotowy program 
skierowany jest do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich. Jego głównym zadaniem jest 
polepszenie jakości powietrza na Mazowszu, w tym realizacji działań wynikających z przepisów 
prawa miejscowego. 

W ramach działań związanych z ochroną powietrza, Regulamin programu „Mazowsze dla czystego 
powietrza 2022” przewiduje wsparcie zadań związanych z: 

1) kontrolą przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, 

2) przeprowadzeniem akcji edukacyjno-informacyjnych, 

3) wsparciem organizacyjno-technicznym planu działań krótkoterminowych; 

4) zakupem, montażem i uruchomieniem ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych; 

5) zwiększeniem potencjału inwestycyjnego gminy w zakresie ograniczania niskiej emisji; 

6) czyszczeniem ulic na mokro (dla gmin miejskich). 

Wsparcie finansowe dla gmin z terenu województwa mazowieckiego posłuży również do realizacji 
celu określonego w „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030”, tj. ochronie 
środowiska. 

Środki przeznaczone na realizację przez gminy zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego 
powietrza 2022”, są zabezpieczone w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie na 2022 rok w części administrowanej przez Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych (dalej: Departament PZ) w dziale 900 rozdziale 90005 
§ 2710 i § 6300, oraz w dziale 400 rozdziale 40095 § 2710 i § 6300 zadanie: Mazowsze dla czystego 
powietrza; 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA – w kwocie 9 000 000,00 zł. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 106/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. przyjął 
Regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”3  na realizację przez gminy z terenu 
Mazowsza inwestycji służących polepszeniu jakości powietrza na Mazowszu. 

Zgodnie z ww. Regulaminem, w terminie od 27 stycznia do 28 lutego 2022 r., przeprowadzono nabór 
Wniosków o pomoc finansową w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. 

W terminie naboru wniosków wpłynęły 194 wnioski od 139 gmin. W toku weryfikacji  
8 wniosków zostało odrzuconych ze względów regulaminowych, a 5 wniosków zostało wycofanych 
przez Wnioskodawców. Z puli 181 wniosków, które przeszły do etapu oceny merytorycznej 141 
to wnioski priorytetowe i 40 to wnioski niepriorytetowe. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego rekomenduje uwzględnienie na Liście Beneficjentów 
wszystkich wniosków: 

1) gmin, które złożyły tylko jeden wniosek; 
2) oznaczonych jako „priorytetowe” w przypadku gmin, które złożyły więcej niż jeden wniosek, 
3) części wniosków niepriorytetowych, które w wyniku przeprowadzonej oceny otrzymały 

największą liczbę punktów, aż do momentu osiągnięcia kwoty przeznaczonej na realizację 
programu, tj. 9 000 000,00 zł.  

Ponadto proponuje się utworzenie listy rezerwowej z pozostałych wniosków niepriorytetowych, które 
w przypadku rezygnacji przez jakąś gminę z realizacji wyżej punktowanego zadania, 
wygenerowanych oszczędności w związku z niższą niż szacowano kwotą kosztów kwalifikowalnych 
lub zwiększeniem puli środków programu będą mogły otrzymać dotację. 

 
3 Zmienioną uchwałą nr 492/313/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. 
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W sytuacji równej liczby punktów uzyskanej w wyniku oceny merytorycznej o kolejności decyduje 
wskaźnik podstawowych dochodów na jednego mieszkańca gminy (wskaźnik G), w ten sposób, że 
wyżej punktowane są gminy z niższą wartością wskaźnika G. 

Po etapie oceny merytorycznej i podsumowaniu wnioskowanych przez gminy kwot, zabezpieczone 
środki finansowe wystarczają na dofinansowanie wszystkich 141 zadań priorytetowych oraz 
na 37 zadań niepriorytetowych na łączną kwotę 8 957 865,00 zł (dział 900 rozdział 90005: § 2710 –  
5 256 245,00 zł i § 6300 – 3 305 339,00 zł oraz dział 400 rozdział 40095 § 6300 – 396 281,00 zł). Na 
liście rezerwowej znalazły się 3 zadania niepriorytetowe na łączną kwotę 300 189,00 zł (dział 900 
rozdział 90005: § 2710 –  206 200,00 zł i § 6300 –93 989,00 zł). 

Zgodnie z § 11 ust. 9 Regulaminu udzielania I przekazywania pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” Zarząd 
Województwa Mazowieckiego rekomenduje wybrane Zadania do przyznania pomocy finansowej 
Sejmikowi Województwa Mazowieckiego. 

Podjęcie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego przedmiotowej uchwały jest niezbędne 
dla zatwierdzenia Listy Beneficjentów programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, 
na podstawie której będzie możliwe zawieranie stosownych umów o udzielenie pomocy finansowej 
z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Mazowieckiego wnosi o podjęcie przedmiotowej 
uchwały. 


