
 Załącznik nr 1 do Uchwały             
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
nr 258/28/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

 
Uchwała nr 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z dnia                              2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 
2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) 
– uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 157/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 
„Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2019 rok”, w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) Mazowieckiej Rady Seniorów.”; 

2) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. 

1. Priorytetowe zadanie publiczne w podobszarze „Działania z zakresu 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” oraz termin ogłoszenia konkursu na 

wspieranie jego realizacji wskazuje tabela: 

2. W ramach zadania wymienionego w ust. 1 planuje się: 

1) podpisanie ok. 7 umów rocznych na realizację programów dotyczących 

profilaktyki i edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie; 

2) realizację 7 umów 3-letnich zawartych w 2018 roku.  

3. Przeprowadzenie konkursu oraz bieżący monitoring realizacji zadania wymienionego 

w ust. 1 należy do zadań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.”; 

3) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. 

1. Priorytetowe zadania publiczne w obszarze „Działalność na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

oraz terminy ogłoszenia konkursów na ich realizację wskazuje tabela: 

 

Lp. Zadanie 

Termin 

ogłoszenia 

konkursu 

1. 
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
I kwartał 2019 r. 



2 

 

Lp. Zadanie 

Termin 

ogłoszenia 

konkursu 

1. 
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz ich rodzin 
I kwartał 2019 r. 

2. 

Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych 

wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania 

oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych 

technologii. 

I kwartał 2019 r. 

3. 

Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych 

wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i 

innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin. 

I kwartał 2019 r. 

4. 
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych 

wspierających samodzielność i aktywność osób starszych 

Zadanie 

realizowane w 

latach 2018-2020  

na podstawie 

umów zawartych  

w 2018 r. 

5.  
Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności  

i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną 
I kwartał 2019 r. 

6. Partycypacja osób starszych w życiu społecznym I kwartał 2019 r. 

7. Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek I kwartał 2019 r. 

8.  Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej I kwartał 2019 r. 

9. 
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych 

wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera 
I/II kwartał 2019 r. 

10. 

Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących 

psychicznie – utworzenie Dziennego Domu pobytu dla osób starszych z 

chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera 

I/II kwartał 2019 r. 

2. W ramach zadań wymienionych w ust. 1 planuje się: 

1) w ramach zadania nr 1: 

a) podpisanie ok. 6 umów rocznych na realizację programów 

wsparcia samodzielności społecznej osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz ich rodzin, 

b) realizację 11 umów 3-letnich zawartych w 2018 r.; 

2) w ramach zadania nr 2: 

a) podpisanie ok. 5 umów rocznych na realizację programów 

wsparcia rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług 

społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie 

depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych  

zachowań związanych z używaniem nowych technologii, 

b) realizację 6 umów 3-letnich zawartych w 2018 r.; 

3) w ramach zadania nr 3: 

a) podpisanie ok. 10 umów rocznych na realizację programów 

wsparcia rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług 

społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych 

Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich 

rodzin, 

b) realizację 9 umów 3-letnich zawartych w 2018 r.; 

4) w ramach zadania nr 4: 

a) realizację 19 umów 3-letnich zawartych w 2018 r.; 

b) realizację 1 umowy 3-letniej na tzw. „bony społeczne”, zawartej 

w 2018 r.; 
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5) w ramach zadania nr 5 podpisanie ok. 32 umów rocznych na realizację 

działań na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności 

i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną; 

6) w ramach zadania nr 6 podpisanie 1 umowy rocznej na realizację 

zadania zwiększającego udział osób starszych w życiu społecznym; 

7) w ramach zadania nr 7 podpisanie 1 umowy rocznej na realizację 

zadania w zakresie stymulowania aktywności edukacyjnej i społecznej 

osób starszych; 

8) w ramach zadania nr 8 podpisanie 9 umów 3-letnich na realizację 

programów wsparcia rozwoju ekonomii społecznej; 

9) w ramach zadania nr 9 podpisanie 5 umów rocznych na realizację zadań 

w zakresie rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych 

wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera; 

10) w ramach zadania nr 10 podpisanie 1 umowy rocznej na realizację 

zadania w zakresie udzielenia pomocy i oparcia społecznego dla osób 

starszych chorujących psychicznie – utworzenia Dziennego Domu 

pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą 

Alzheimera. 

3. Przeprowadzenie procedury oraz bieżący monitoring realizacji zadań wymienionych w 

ust. 1 należy do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.”; 

4) w § 27 w ust. 1 w tabeli uchyla się lp. 14; 

5) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§ 32. 

1. Priorytetowe zadanie publiczne w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych” oraz termin ogłoszenia konkursu na jego realizację wskazuje tabela: 

Lp. Zadanie 
Termin ogłoszenia 

konkursu 

1. 
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – powołanie 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

II kwartał 2019 r. 

 

2. W ramach zadania wymienionego w ust. 1 planuje się podpisanie 1 umowy 3-letniej na realizację 

zadania. 

3. Przeprowadzenie konkursu oraz bieżący monitoring realizacji zadania wymienionego w ust. 1 należy 

do zadań Departamentu Organizacji Urzędu.”; 

6) § 40 otrzymuje brzmienie: 

„§ 40. 

1. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadania publiczne w 

podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” wynosi 

3 500 000,00 zł i pochodzi ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie 

zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%. 

2. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadania publiczne w 

podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z 

alkoholem” wynosi 1 960 000,00 zł i pochodzi ze środków pochodzących z opłat pobieranych 

za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%. 

3. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadania publiczne w 

podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” wynosi 500 000,00 zł i pochodzi 

ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w 

kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%. 

4. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadania publiczne w 

podobszarze ”Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wynosi 1 100 000,00 

zł i pochodzi z dochodów własnych Województwa. 

5. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadania publiczne w obszarze 

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
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wyrównywanie szans tych rodzin i osób” wynosi 180 000,00 zł i pochodzi z dochodów własnych 

Województwa. 

6. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadania publiczne w obszarze 

„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym” wynosi 11 250 000,00 zł i pochodzi z dochodów własnych 

Województwa. 

7. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadania publiczne w obszarze: 

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, pochodząca ze środków PFRON, zostanie 

określona w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie podziału środków PFRON w 2019 r. 

8. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadania publiczne w obszarze: 

„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”: 

1) prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego pochodzi z dotacji celowych  

od jednostek samorządu terytorialnego; 

2) prowadzenie ośrodka adopcyjnego pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa; 

3) zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu 

ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i 

opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także 

skierowanych do rodzin zastępczych wynosi 700 000,00 zł  i pochodzi z dochodów 

własnych Województwa; 

4) wspieranie  rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających 

samodzielność rodzin z dziećmi wynosi 400 000,00 zł  i pochodzi z dochodów własnych 

Województwa. 

9. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne w obszarze 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” wynosi 8 000 000,00 zł i pochodzi z dochodów 

własnych Województwa. 

10. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne w obszarze 

„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” wynosi 500 

000,00 zł i pochodzi z dochodów własnych Województwa. 

11. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne w obszarze 

„Turystyka i krajoznawstwo” wynosi 1 500 000,00 zł i pochodzi z dochodów własnych 

Województwa. 

12. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne w obszarze 

„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” wynosi 3 050 000,00 zł i 

pochodzi z dochodów własnych Województwa. 

13. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne w obszarze 

„Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” wynosi 530 000,00 zł i 

pochodzi z dochodów własnych Województwa. 

14. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne w obszarze 

„Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” wynosi 530 000,00 zł i pochodzi 

z dochodów własnych Województwa. 

15. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne w obszarze 

„Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami” wynosi 100 000,00 zł i pochodzi z dochodów własnych Województwa. 

16. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne w obszarze 

„Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 

3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie” wynosi 400 000,00 zł i pochodzi z dochodów własnych Województwa. 

17. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne w obszarze 

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” wynosi 40 000,00 zł i 

pochodzi z dochodów własnych Województwa. 

18. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne w obszarze 

„Ratownictwo i ochrona ludności” wynosi 300 000,00 zł i pochodzi z dochodów własnych 

Województwa. 
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19. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadanie publiczne w obszarze 

„Porządek i bezpieczeństwo publiczne” wynosi 400 000,00 zł i pochodzi z dochodów własnych 

Województwa. 

20. Środki mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone lub zmniejszone w zależności od 

sytuacji finansowej Województwa, jak również w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych 

oraz środków z PFRON. 

21. W przypadku zmiany kwot środków, o których mowa w ust. 1-19, pochodzących z dochodów 

własnych Województwa, Sejmik Województwa nowelizuje odpowiednio Program.  

22. Program nie podlega nowelizacji, kiedy planowana wysokość kwot środków, o których mowa w 

ust. 1-19, pochodzących z dochodów własnych Województwa, ulega zmianie w związku z ich 

przeniesieniem pomiędzy poszczególnymi obszarami z powodu niepełnego ich wykorzystania 

w ciągu roku budżetowego. 

23. W przypadku zmiany kwot środków, o których mowa w ust. 1-19, pochodzących z dotacji 

celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z PFRON, na stronie 

internetowej www.dialog.mazovia.pl publikowany jest komunikat informujący o tej zmianie.”. 

 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


