
Uchwała nr 238/17 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 listopada 2017 r. 

w sprawie udzielenia Miastu Łaskarzew pomocy finans owej w zwi ązku 
z usuwaniem skutków uszkodzenia kolektora ściekowego  
 
Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
1. Udziela się Miastu Łaskarzew pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na usuwanie 

skutków uszkodzenia kolektora ściekowego, w wysokości 200 000 zł. 
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana na podstawie umowy 

określającej szczegółowe warunki jej udzielenia, przeznaczenie i zasady rozliczania. 

§ 2. 
Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie 
Województwa Mazowieckiego na rok 2017 – przyjętym uchwałą nr 213/16 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r.  sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Mazowieckiego na 2017 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r.  
poz. 778) – w dziale 900, rozdziale 90001, § 6300, i pochodzą z dochodów własnych. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodnicz ąca Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
Bożenna Pacholczak  
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Uzasadnienie 

W dniu 6 października 2017r. pismem znak OR.033.12.2017, Lidia Sopel Sereja – Burmistrz 
Łaskarzewa zwróciła się do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie wsparcia 
finansowego na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków uszkodzenia kolektora 
ściekowego, odprowadzającego ścieki z terenu przemysłowego i spółdzielni mieszkaniowej 
wraz z przyległymi ulicami z zabudową jednorodzinną. 

Zgodnie z przedstawioną w piśmie informacją Miasto Łaskarzew nie posiada aktualnie 
środków finansowych na realizację zadania. 

W wystąpieniu Pani Burmistrz wskazuje na możliwość wystąpienia zagrożeń jakie niesie za 
sobą awaria kolektora związanych z  przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu i wód 
gruntowych, jak również na dyskomfort związany z emisją odorów. 

Miasto Łaskarzew wystąpiło do ubezpieczyciela z roszczeniem odszkodowania. Niestety 
w celu zdefiniowania przyczyny powstania szkody niezbędne jest wykonanie odkrywek 
i osuszenie terenu, na które brak jest środków finansowych w budżecie miasta. 

Wstępny koszt wykonania odkrywek i osuszenia terenu, oszacowano na 200 tys. zł. 

Miasto Łaskarzew rozważa również zmianę lokalizacji i przełożenie kolektora w inne miejsce. 
Bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie sytuacja jest poważna, zważywszy na porę roku 
może skutkować katastrofą ekologiczną i wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego. 
W związku z powyższym ważne jest podjęcie natychmiastowych działań w sprawie. 

Udzielenie pomocy Miastu Łaskarzew jest możliwe na podstawie art. 8a ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).  

Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone jedynie na zadania własne określone w art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). 
Przekazanie pomocy finansowej może się odbyć na podstawie umowy zawartej z ww. gminą, 
określającą szczegółowe warunki udzielenia pomocy, jej przeznaczenie i zasady rozliczania 

W związku z wyżej opisaną sytuacją Zarząd Województwa Mazowieckiego proponuje, aby 
Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na udzielenie Miastu Łaskarzew pomocy 
finansowej w kwocie 200 000,00 złotych z przeznaczeniem na usuwanie skutków 
uszkodzenia kolektora ściekowego. 

Jednocześnie Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych 
i Wodnoprawnych złożył wniosek o zmianę budżetu Województwa Mazowieckiego 
i zabezpieczenie środków na pomoc dla ww. gminy w kwocie 200 000,00 zł. 


