
Uchwała nr 47/22 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej 
na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji 
do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 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), 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 ujętym na Liście Beneficjentów - Mazowsze  
dla klimatu 2022, stanowiącej załącznik do uchwały, z przeznaczeniem na realizację 
zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - 
Mazowsze dla klimatu 2022. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, wynosi łącznie do 6 000 000 zł. 
3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana na podstawie umów 

określających szczegółowe warunki jej udzielenia, przeznaczenia i zasady rozliczenia. 

§ 2. 

Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 2, 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. 

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 20/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3648).  
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Uzasadnienie 
 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 
(zwany dalej MIWAZK), zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, został po  
raz pierwszy opracowany na 2022 r. 

Celem Instrumentu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu 
i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian 
klimatu. Działania w ramach pomocy finansowej nowego instrumentu województwa będą 
obejmowały głównie błękitną i zieloną infrastrukturę, różnorodność biologiczną, szarą 
infrastrukturę (zagospodarowanie wody deszczowej), mikro retencję oraz zadania 
związane z energooszczędnym oświetleniem. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 168/292/22 z dnia 1 lutego 2022 r. przyjął 
Regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Adaptacji do Zmian Klimatu – 
Mazowsze dla klimatu 2022. 

Zgodnie z ww. Regulaminem nabór Wniosków o pomoc finansową w ramach MIWAZK 
przeprowadzono w terminie od 07.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r., a końcowy termin 
składania przez gminy Sprawozdań Końcowych z realizacji tej inicjatywy został wyznaczony 
na dzień 15.11.2022 r.  

Po zakończeniu naboru, na podstawie oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej 
zgodnie z Regulaminem, przygotowano projekt Listy Beneficjentów Mazowsze dla klimatu 
2022, obejmującej 157 zadań. Łączna wartość projektów ujętych na Liście Beneficjentów 
Mazowsze dla klimatu 2022 wynosi 11  919 075,00 zł. 

Środki przeznaczone na realizację zadań przez gminy w ramach programu Mazowsze dla 
klimatu 2022 w kwocie 6 000 000,00 zł, zostały zabezpieczone w planie finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2022 rok (w dziale 010 
rozdziale 01095 § 2710 i § 6300 zadanie: Mazowsze dla klimatu; 
10.4.92.MAZ_DLA_KLIMATU). 

Biorąc pod uwagę powyższe do dofinansowania w ramach MIWAZK, uwzględniając 
punktację z oceny merytorycznej, proponuje się 72 projekty, na łączną kwotę 5 722 
999,00 zł. 

W celu umożliwienia zawierania umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do 
Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 przez Województwo Mazowieckie, niezbędne 
jest zaakceptowanie Listy Beneficjentów Mazowsze dla klimatu 2022 przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego. 


