
Uchwała nr 121/22 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 12 lipca 2022 r. 
w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację 

zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad 
Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” 

Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 8a ust. 1 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/powiatom i dzielnicom m.st. Warszawy 

wskazanym na Liście Beneficjentów z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach 

Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/ 

Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”. 

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

§ 2. 

1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1, wynosi łącznie 446 735,20 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) – w 

dziale 750 rozdziale 75095 § 2710 i pochodzą z środków własnych. 

3. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1, zostanie przekazana na podstawie 

indywidualnych umów z gminami/powiatami i dzielnicami m.st. Warszawy znajdującymi 

się na Liście Beneficjentów, o której mowa w § 1 ust. 2, określających szczegółowe warunki 

jej udzielania, przeznaczenia i zasady rozliczania. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 
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, 655, 1079 i 1283. 
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), uchwałą nr 
20/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3648), uchwałą nr 38/22 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5872) oraz uchwałą nr 61/22 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6062) oraz uchwałą nr 86/22 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6974). 
 



Uzasadnienie 

Program Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów 

i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” jest nowym instrumentem wsparcia 

na Mazowszu, realizowanym przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie od 2022 roku. 

Celem ww. Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” jest poprawa jakości i wzmocnienie 

działania Młodzieżowych Rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego oraz 

dzielnic m. st. Warszawy oraz wsparcie gmin i powiatów z terenu województwa 

mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy, które planują w 2022 roku powołanie 

Młodzieżowych Rad, poprzez udzielanie im pomocy finansowej. 

Udzielenie pomocy finansowej poprzez ww. instrument jest możliwe na podstawie art. 8a 

ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) i będzie realnym 

wsparciem dla mazowieckich gmin, powiatów i dzielnic m. st. Warszawy w działaniach na rzecz 

wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. 

Departament Organizacji jest dysponentem środków własnych budżetu Województwa 

Mazowieckiego z przeznaczeniem na ten cel, w wysokości 1 000 000 zł – dział 750, rozdział 

75095 § 2710. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 620/316/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

przyjął Regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych 

Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” (dalej jako: 

Regulamin). 

W terminie od 6 maja do 6 czerwca 2022 r. przeprowadzono nabór Wniosków o pomoc 

finansową w ramach przedmiotowego Instrumentu. W okresie naboru wpłynęło 51 wniosków, 

w tym 37 wniosków na wzmocnienie już działających młodzieżowych rad i 14 na powołanie 

młodzieżowych rad. 

W toku weryfikacji formalnej 4 wnioski zostały odrzucone z powodu przesłania po terminie 

zakończenia naboru. W związku ze stwierdzonymi we wnioskach uchybieniami formalnymi, 

błędami oraz koniecznością uzyskania wyjaśnień 19 wnioskodawców wezwano do usunięcia 

uchybień. Natomiast 19 wniosków na etapie oceny merytorycznej zostało odrzuconych, 

ponieważ działania albo nie wpisują się w cel Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”, 

tj. poprawa jakości i wzmocnienie działań młodzieżowych rad lub powołanie młodzieżowych 

rad, albo np. 70 % całkowitego kosztu zadania stanowi zakup wyposażenia. Tylko 9 wniosków 

zostało prawidło złożonych, nie zawierało błędów. 

W związku z powyższym Departament Organizacji rekomenduje uwzględnienie na Liście 

Beneficjentów 28 gmin/powiatów/dzielnic m.st. Warszawy, których wnioski spełniają 

wymagania formalne oraz merytoryczne. Na realizację 28 zadań wybranych w ramach 

ww. Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” łączna kwota środków finansowych, ujętych 



w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2022 rok w dziale 750, rozdziale 75018, § 2360, 

wynosi 446 735,20 zł.  

Zgodnie z § 11 ust. 9 Regulaminu 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 program - Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw 

Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.  st. Warszawy pn. „Mazowsze dla 

Młodzieży”, na podstawie, której będzie możliwe zawieranie stosownych umów o udzielenie 

pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego. 
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