
Uchwała Nr 56/2019
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie „Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV 
kadencji w 2018 r.”

Na podstawie § 5 ust. 1 „Organizacji i trybu działania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, 
stanowiącego załącznik  do  uchwały  Nr  1236/376/14  Zarządu  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  9 
września 2014 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego zmienionej uchwalą nr 700/243/17 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie określenia organizacji i 
trybu działania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje  się  „Sprawozdanie  z  działalności  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  IV 
kadencji w 2018 r.”

§ 2.
Zobowiązuje  się  Współprzewodniczących  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  
do przekazania stanowiska do publikacji na stronie www.dialog.mazovia.pl 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://www.dialog.mazovia.pl/


Załącznik  do Uchwały Nr 56/2019
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia  23 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie z działalności 
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

IV kadencji w 2018 r.

Powołanie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji została powołana przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Zarządzeniem nr nr 326/17 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 
dnia  23 stycznia  2017 r.  w sprawie powołania  członków Mazowieckiej  Rady Działalności  Pożytku 
Publicznego  IV  kadencji,  które  w  trakcie  kadencji  zostało  zmienione  zarządzeniem  nr  428/17 
Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2017 r oraz zarządzeniem nr 488/18 
Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2018 r.

Skład Rady po zmianach:

Mazowiecka  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  liczy  18  członków:  trzech  przedstawicieli 
Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego,  pięciu  przedstawicieli  Marszałka  Województwa 
Mazowieckiego,  przedstawiciela  Wojewody  Mazowieckiego  oraz  dziewięciu  przedstawicieli 
organizacji  pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.  3  ust.  3  ustawy,  prowadzących 
działalność na terenie województwa. 

Przedstawicielki  i  Przedstawiciele organizacji  pozarządowych prowadzących działalność na terenie 
województwa mazowieckiego:

1. Dorota Jezierska - Przedstawicielka Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat.
2. Alicja Korkosz - Przedstawicielka Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Sochaczewskiego.
3. Magdalena Nieckarz - Przedstawicielka Fundacji Suwak
4. Hubert Pasiak - Przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności w Krzesku.
5. Beata Puda - Przedstawicielka Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego
6. Andrzej Rybus-Tołłoczko – Przedstawiciel Chorągwi Mazowieckiej Harcerstwa Polskiego 

reprezentuje obszar obejmujący powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, ostrowski i 
przasnyski

7. Piotr Śliwiński - Przedstawiciel Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
8. Andrzej Sławomir  Trzeciakowski - Przedstawiciel Klubu Sportowego Delta Warszawa,
9. Bartłomiej  Włodkowski - Przedstawiciel Fundacji AVE

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

1. Wioletta Paprocka-Ślusarska - Radna Województwa Mazowieckiego
2. Leszek Przybytniak - Radny Województwa Mazowieckiego
3. Jan Rejczak - Radny Województwa Mazowieckiego

Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego:

− Jan Myszak – Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
 Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
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Przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:
1) Jarosław Kozłowski – wskazany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego,
2) Mariusz Młynarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu,

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
3) Janusz  Sobolewski  -  Zastępca  Dyrektora  Departamentu  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
4) Izabela  Stelmańska  –  Zastępca  Dyrektora  Departamentu  Kultury,  Promocji  i  Turystyki  w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
5) Jacek Zalewski – wskazany przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób 

Niepełnosprawnych.

Pracami Rady kieruje dwoje Współprzewodniczących:

• Izabela Stelmańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie  –  Współprzewodnicząca 
reprezentująca stronę samorządową – wskazana przez Marszałka w Zarządzeniu o powołaniu 
członków Rady.

• Andrzej Rybus-Tołłoczko, zgłoszony przez Chorągiew Mazowiecką ZHP im. Władysława 
Broniewskiego, Współprzewodniczący reprezentujący stronę pozarządową – wybrany przez 
pozarządowych członków Rady na pierwszym posiedzeniu.

Organizacja i tryb działania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Organizacja i tryb działania Rady określone zostały:
1) uchwałą nr 1236/376/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2014 r.  
w  sprawie  określenia  organizacji  i  trybu  działania  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku 
Publicznego1;
2) uchwałą nr 49/2014 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26 listopada 
2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego2.

W  Regulaminie,  o  którym  mowa  w  pkt.  2  powyżej,  Rada  m.in.  określiła  sposoby  zapewnienia 
transparentności swoich prac, aby umożliwić organizacjom pozarządowym komunikowanie się z nią 
oraz  zapoznanie  się  z  prawnym  jej  umocowaniem  i  kompetencjami  poprzez  zamieszczanie 
wskazanych dokumentów oraz własnych uchwał na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl.

Przebieg pracy Rady w 2018 r.

W 2018 r odbyło się pięć posiedzeń Rady w następujących terminach:
31.01. 2018 r. w Warszawie; 
21.03. 2018 r. w Warszawie;
23.05. 2018 r. w Warszawie;
05.09. 2018 r. w Warszawie;
21.11. 2018 r. w Warszawie.

1 art. 41 b ust 4 i 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiera delegacje dla zarządu 
województwa do określenia w drodze uchwały organizacji i trybu działania Rady Wojewódzkiej.
2 art. 41a.- ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuj, że Rada Wojewódzka, po 
zasięgnięciu opinii organu wykonawczego, określa w uchwale sposób realizacji zadań, określonych w ustawie.
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Pomiędzy  posiedzeniami  Rada  miała  możliwość  przyjmowania  uchwał  w  trybie  obiegowym. 
Komunikaty  dotyczące  poszczególnych  posiedzeń oraz protokoły  z  obrad dostępne są  na  stronie 
www.dialog.mazovia.pl. w zakładce Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego Mazowiecka 
Rada Działalności Pożytku Publicznego – IV kadencja.

Wykaz  uchwał  podjętych  przez  Mazowiecką  Radę  Działalności  Pożytku  Publicznego  IV  kadencji 
w 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zadania i sprawy podejmowane przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w 
2018 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI I WSPÓŁPRACA FINANSOWA

MRDPP IV  kadencji  podejmowała  przede  wszystkim tematy  związane ze  współpracą  Samorządu 
Województwa Mazowieckiego z trzecim sektorem. Szczególną rolę zajmuje tu zaangażowanie rady 
w proces  tworzenia  oraz  monitorowanie  realizacji  rocznych  programów  współpracy  samorządu 
województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Do  wiadomości  Rady przekazywane były  harmonogramy prac  nad programami  współpracy.  Rada 
zgłaszała  swoje  uwagi  w  ramach  konsultacji.  Zapoznawała  się  ze  sprawozdaniami  z  realizacji  
programów,  podejmowała  dyskusję  o  programach  wieloletnich  i  filozofii  finansowania  zadań 
publicznych zleconych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Opiniowała również założenia do 
budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy finansowej województwa  
z organizacjami pozarządowymi.

OTWARTE KONKURSY OFERT

− Istotnym zadaniem, jakie realizowała Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego było 
wyznaczanie  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  (w  tym  również  członków  Rady)  do 
komisji  konkursowych  opiniujących  oferty  złożone  w  konkursach  ofert  dla  organizacji 
pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego. Rada wyznaczyła 
przedstawicieli  do 27 komisji. Oferty w większości konkursów były udostępniane  w wersji 
elektronicznej przed posiedzeniem komisji.

Rada opiniowała treść ogłoszeń konkursowych dla organizacji  pozarządowych na realizację zadań 
publicznych Województwa Mazowieckiego.

W 2018 r. Rada zgłaszała  szereg postulatów odnośnie organizacji otwartych konkursów ofert, z 
których większość zostały uwzględniona przez samorząd lub zostały podjęte kroki w celu ich 
uwzględnienia. Postulaty te dotyczyły:
− wcześniejszego  ogłaszania  otwartych  konkursów  ofert  oraz  umożliwiania  organizacjom 

pozarządowym  jak  najdłuższego  realizowania  zadań  poprzez  ustalanie  możliwego  terminu 
zakończenia realizacji na 31 grudnia.
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− wprowadzenie  elektronicznego  systemu  obsługi  ofert  we  wszystkich  konkursach,  tj.  także  w 
obszarze polityki społecznej obsługiwanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej .

ZESPOŁY DORADCZE I OPINIODAWCZE

MRDPP I kadencji wyznaczała przedstawicieli do różnego rodzaju gremiów o charakterze doradczym i 
opiniodawczym,  zarówno  spośród  swego  grona,  jak  i  spośród  reprezentantów  mazowieckiego  
III sektora. Rada wyznaczyła:

1) 1 osobę do udziału w pracach Komisji ds. wyboru kandydatów do stypendiów wojewódzkich 
dla  studentów  uczelni  artystycznych,  zajmujących  się  twórczością  artystyczną, 
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (Bartłomiej Włodkowski) 

2) 1  osobę  do  udziału  w  pracach  Komisji  ds.  wyłonienia  laureatów  Nagrody  Twórczej  za 
osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania  i  ochrony  kultury 
(Bartłomiej Włodkowski)

3) 2 osoby do pracy w Kapitule konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (Andrzej Rybus-
Tołłoczko,  Andrzeja  Trzeciakowskiego  członka  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku 
Publicznego). 

4) 1 osobę do udziału w pracach Komisji ds. wyłonienia zwycięzców konkursu „Edukreator na 
Mazowszu” (Bartłomiej Włodkowski) 

5) 2 osoby do udziału w pracach Zespołu ds. wyboru patrona roku lub upamiętnienia danego 
wydarzenia na Mazowszu (Ewa Stangrodzka, Piotr Śliwiński)

OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 
Znaczącym obszarem działania  MRDPP w 2018 r.  było  opiniowanie  aktów prawa miejscowego  
i innych dokumentów o znaczeniu strategicznym, ważnych z punktu widzenia współpracy Samorządu 
Województwa z organizacjami pozarządowymi.
Łącznie  w  2018  r.  do  konsultacji  członkom Rady przedłożono  33  dokumenty.  Większość  z  nich 
dotyczyła  obszaru  ochrony  środowiska,  Pozostałe  dokumenty  mieściły  się  w  obszarach 
tematycznych: takich jak:, polityka społeczna, rozwój kultury, edukacja publiczna, kultura i dziedzictwo 
narodowe.
Wykaz dokumentów konsultowanych przez MRDPP IV Kadencji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
sprawozdania.

NAGŁAŚNIANIE PRAC RADY W ŚRODOWISKU MAZOWIECKICH ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH I NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z INNYMI RADAMI DZIAŁALNOŚCI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Mazowiecka  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  kontynuowała  współpracę  z  innymi 
wojewódzkimi radami pożytku publicznego w Polsce. Poprzez Mazowiecka Rada Działalności Pożytku 
Publicznego  jest  członkiem  Konwentu  Wojewódzkich  Rad  Działalności  Pożytku  Publicznego. 
Współprzewodniczący MRDPP  jest przewodniczącym Konwentu.

Prace  MRDPP  IV  kadencji  śledzić  można  było  za  pośrednictwem  podstrony  na 
www.dialog.mazovia.pl, gdzie zamieszczane są, informacje o posiedzeniach, protokoły z posiedzeń, 
uchwały przyjęte przez MRDPP. Członkowie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
IV kadencji kontynuowali redagowanie profilu Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w serwisie Facebook. 
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INNE POLA ZAINTERESOWAŃ MAZOWIECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
W 2018 ROKU.

MRDPP poza wskazanymi powyżej aktywnościami podejmowała również działania będące reakcją na 
aktualne wydarzenia związane z działalnością pożytku publicznego i szeroko rozumianą 
odpowiedzialnością społeczną, w szczególności wskazać tu należy:

1) zmiany  wynikających  z  utworzenia  Narodowego  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa 
Obywatelskiego;

2) udział  sektora  organizacji  pozarządowych  we  wdrażaniu  funduszy  unijnych,  w  szczególności 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-20  (rada  powołała 
zespół roboczy);

3) konsekwencje dla organizacji pozarządowych wskutek wejścia w życie Ustawy z dnia 24 listopada 
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

4) nowe  rozporządzeń  Ministra  Rodziny  Pracy  i  Polityki  społecznej  dotyczących  prowadzenia 
konkursów ofert (wzory ofert umów i sprawozdań).

Załączniki:

Załącznik nr 1 Wykaz uchwał podjętych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku 
Publicznego III kadencji

Załącznik nr 2
Wykaz dokumentów konsultowanych przez Mazowiecką Radę działalności Pożytku 
Publicznego III Kadencji



Załącznik nr 1

Wykaz uchwał przyjętych przez MRDPP w 2018 r.

Nr 
uchwały Rok Data przyjęcia Tytuł

22 2018 31.01.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  do  komisji 
opiniującej  oferty  w  konkursie  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”

23 2018 31.01.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności  Pożytku Publicznego oraz dwóch 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej  oferty  w konkursie  w  obszarze 
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

24 2018 31.01.2018
w  sprawie  stanowiska  Mazowieckiej  Rady 
Działalności  Pożytku  Publicznego  dotyczącego 
wdrożenia generatora ofert Witkac.pl

25 2018 13.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności  Pożytku Publicznego oraz dwóch 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Porządek i 
bezpieczeństwo publiczne”

26 2018 13.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dwóch 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze 
„Działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” – zadanie "Rozwój 
zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych 
wspierających samodzielność i aktywność osób 
starszych”

27 2018 16.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego” 

28 2018 16.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dwóch 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Turystyka i 
krajoznawstwo”

29 2018 16.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dwóch 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego”, zadanie 16 i 17”



Nr 
uchwały Rok Data przyjęcia Tytuł

30 2018 16.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dwóch 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze 
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym”, podobszar „Działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

31 2018 21.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój przedsiębiorczości”

32 2018 21.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze 
„Ratownictwo i ochrona ludności”

33 2018 21.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Ekologia i 
ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego”

34 2018 21.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dwóch 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze 
„Działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”

35 2018 21.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dwóch 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Pomoc 
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób”.

36 2018 28.03.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komisji ds. 
wyboru kandydatów do stypendiów wojewódzkich dla 
studentów uczelni artystycznych, zajmujących się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury 
oraz opieką nad zabytkami

37 2018 06.04.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie  w obszarze 
„Przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom 
społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” 
– zadanie: „Wspieranie realizacji programów 
profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, 
realizowanych w trakcie wakacji pn.: <<Na wakacje 
po uśmiech>>”.



Nr 
uchwały Rok Data przyjęcia Tytuł

38 2018 06.04.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie  w obszarze 
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz 
przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w 
związku z alkoholem”.

39 2018 06.04.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
przedstawiciela organizacji pozarządowej do komisji 
konkursowych opiniujących oferty w trzech 
konkursach ofert na realizację zadań w obszarze 
„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

40 2018 06.04.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie  w obszarze 
„Przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom 
społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” 
– zadanie: „Wspieranie realizacji programów 
profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, 
realizowanych w trakcie wakacji pn.: <<Pogodne 
Lato>>”.

41 2018 11.04.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komisji ds. 
wyłonienia laureatów Nagrody Twórczej za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury

42 2018 12.04.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie  w obszarze 
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii”.

43 2018 12.04.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie  w obszarze 
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych”.

44 2018 19.04.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie  w obszarze „Ochrona i 
promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej”.

45 2018 19.04.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie  w obszarze 
„Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami”



Nr 
uchwały Rok Data przyjęcia Tytuł

46 2018 19.04.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego do komisji 
opiniującej oferty w konkursie  w obszarze „Nauka, 
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

47 2018 09.06.2018

w sprawie odstąpienia od wyznaczenia 
przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego oraz osób reprezentujących 
organizacje pozarządowe do trzech komisji 
opiniujących oferty

48 2018 11.07.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - „Tworzenie 
mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów 
poprzez dofinansowanie programów akceleracji”

49 2018 20.07.2018

w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę 
Działalności Pożytku Publicznego projektu 
Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia 
Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

50 2018 22.08.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Pomoc 
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób”

51 2018 27.08.2018

w sprawie wyznaczenia dwóch członków 
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
do Kapituły konkursu „Mazowieckie Barwy 
Wolontariatu” 

52 2018 30.08.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Turystyka i 
krajoznawstwo”, zadanie pn. „Zintegrowany system 
szlaków turystycznych Mazowsza”.  

53 2018 28.09.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komisji ds. 
wyłonienia zwycięzców konkursu „Edukreator na 
Mazowszu”

54 2018 15.10.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego do Zespołu 
ds. wyboru patrona roku lub upamiętnienia danego 
wydarzenia na Mazowszu



Wykaz dokumentów konsultowanych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego IV Kadencji w 2018 r.

Konsultacje ochrona środowiska: Parki Krajobrazowe i  Obszary Chronionego Krajobrazu

Lp Tytuł projektu Data i znak pisma przekazującego 
projekt do konsultacji

Informacja o uwagach

1 uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniająca 
rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

26 października 2018 r.
PE-ZD-I.7121.30.2018.PS

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

2 uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki

13 czerwca 2018 r. 
PE-ZD-I.7122.46.2018.KG

15 października 2018 r.  
PE-ZD-I.7122.46.2018.OL

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

3 uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie w 
sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

15 października 2018 r.  
PE-ZD-I.7120.17.2018.PK

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

4 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
rozporządzenie  Wojewody  Mazowieckiego  w  sprawie 
Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

9 maja 2018 r.  
PE-ZD-I.7122.127.2017.KT

9 sierpnia 2018 r.  
PE-ZD-I.7122.127.2017.IK

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

5 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
rozporządzenie  Wojewody  Mazowieckiego  w  sprawie  Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki

2 maja 2018 r. 
PE-ZD-I.7122.37.2018.KT
12 czerwca 2018 r.  
PE-ZD-I.7122.37.2018.KT

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

6 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie 
Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

14 czerwca 2018 r.  
PE-ZD-I.7122.116.2017.KT

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

7 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
rozporządzenie  Wojewody  Mazowieckiego  w  sprawie 
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na 
terenie powiatu sochaczewskiego

23 kwietnia 2018 r.  
PE-ZD-I.7122.36.2018.KG

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

8 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie  w 
sprawie w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu

26 czerwca 2018 r.  
PE-ZD-I.7122.16.2017.PK

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

9 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
rozporządzenie  Wojewody  Mazowieckiego  w  sprawie  Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Lasy-Przysusko-Szydłowieckie

17 maja 2018 r. 
 PE-ZD-I.7122.2.2016.OL

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/



10 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
rozporządzenie  Wojewody  Mazowieckiego  w  sprawie  Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą

17 kwietnia 2018 r.  
PE-ZD-I.7122.125.2017.KT
30 maja 2018 r.  
PE-ZD-I.7122.125.2017.KT

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

11 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
rozporządzenie  Wojewody  Mazowieckiego  w  sprawie  Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Międzyrzecza Skrwy i Wkry

13 lutego 2018 r. 
PE-ZD-I.7122.85.2018.OL

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

12 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
rozporządzenie  Wojewody  Mazowieckiego  w  sprawie  Krysko-
Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

29 grudnia 2017 r. 
(otrzym. 9.01.2018)  
PE-ZD-I.7122.129.2017.PK

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

13 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
rozporządzenie  Wojewody  Mazowieckiego  w sprawie 
Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

13 lutego 2018 r., 
PE-ZD-I.7122.18.2018.OL
1 sierpnia 2018 r.  
PE-ZD-I.7122.63.2017.PK
9 października 2018 r. znak: 
PE-ZD-I.7122.88.2018.PK

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie/

Konsultacje ochrona środowiska: inne

Lp Tytuł projektu Data i znak pisma 
przekazującego projekt do 
konsultacji

Informacja o uwagach

14 projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej 
uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 
2018–2023.

14 czerwca 2018, 
PZ-ZD-I.7011.24.2018.AG

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

15 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 
2018–2023

1 sierpnia 2018,  
PZ-ZD-I.7011.3.83.2018.IJ
31 sierpnia 2018, 
PZ-ZD-I.7011.32.2018.AG
2 października 2018 r. 
PZ-ZD-I.7011.67.2018.JK
12 grudnia 2018 r.  PZ-ZD-
I.7011.3.112.2018.IJ

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

16 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie 
programu  ochrony  powietrza  dla  strefy  mazowieckiej,  w  której 
został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu

15 maja 2018 r.  PZ-
V.721.8.2017.MB

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

17 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie 23 kwietnia 2018 r.  Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 



terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków 
roślin  uprawnych  na  terenie  województwa  mazowieckiego,  dla 
celów  zachowania  uprawnień  odszkodowawczych  za  szkody 
łowieckie, obowiązujących od 2018 r.

PE-II.7131.95.2017.APU uchwały w sprawie

18 uchwała  Sejmiku  Województwa   Mazowieckiego  w  sprawie 
określenia  programu  ochrony  środowiska  przed  hałasem  dla 
terenów poza aglomeracjami,  o  których  mowa w art.  179 ust.  1 
ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich 
zaliczanych  do  obiektów,  których  eksploatacja  może powodować 
negatywne oddziaływanie akustyczne

30 stycznia 2018 r.  
PZ-V.721.6.2017.DR

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

Konsultacje: Polityka Społeczna
Lp Tytuł projektu Data i znak pisma 

przekazującego projekt do 
konsultacji

Informacja o uwagach znak i pisma z 
odpowiedzią

19 „Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na Lata 2013-
2020. Aktualizacja z 2018 Roku”

email z dnia 5 października 2018 r., Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie
.

20 Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi

email z dnia 4 lipca 2018 r. Rada zgłosiła uwagi: uchwała Nr 492018 
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego z dnia 20 lipca 2018 r.

21 uchwała  Sejmiku  Województwa   Mazowieckiego  w  sprawie 
określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i 
konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018

10 stycznia 2018 r. 
MCPS.ZSCH71-12018

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

Konsultacje Statuty
Lp Tytuł projektu Data i znak pisma przekazującego 

projekt do konsultacji
Informacja o uwagach

22 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego

26 czerwca 2018 r.  
OR-OP-II.080.14.2018.PW

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

23 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
uchwałę w sprawie statutu Muzeum Historii Ruchu Ludowego w 
Warszawie 

26 lipca 2018 r.  
OR-OP-I.0222.12.2018.SM 

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

24 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
uchwałę w sprawie statutu Muzeum Regionalnego w Siedlcach

26 lipca 2018 r.  
OR-OP-I.0222.13.2018.SZ

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

25 uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie statutu 
Muzeum Treblinka.  Niemiecki  nazistowski  obóz  zagłady  i  obóz 
pracy (1941-1944).

14 grudnia 2018 r.  
OR-OP-I.0222.30.2018.SZ

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie



26 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
uchwałę w sprawie statutu Muzeum Mazowieckiego w Płocku

11 czerwca 2018 r. 
OR-OP-I.0222.9.2018.SZ

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

27 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie 
podziału  samorządowej  instytucji  kultury  pn.:  „Muzeum 
Regionalne w Siedlcach” oraz utworzenia samorządowej instytucji 
kultury  pn.:  „Muzeum  Treblinka.  Niemiecki  nazistowski  obóz 
zagłady i obóz pracy (1941-1944)” i nadania jej statutu

30 maja 2018 r.  
KP-DU-III.0222.1.2016.MW

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

Konsultacje Edukacja i Kultura i Dziedzictwo Narodowe

Lp Tytuł projektu Data i znak pisma przekazującego 
projekt do konsultacji

Informacja o uwagach

28 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie 
konkursu „Edukreator na Mazowszu”

13 maja 2018 r. 
KP-DU-I.501.11.2018.KK

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

29 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie 
„Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  dla 
uczniów  VII  i  VIII  klas  szkół  podstawowych,  uczniów 
dotychczasowych  gimnazjów  i  uczniów  dotychczasowych 
trzyletnich  liceów  ogólnokształcących  w  Województwie 
Mazowieckim  w  roku  szkolnym  20172018  w  ramach  – 
<<Mazowiecki  program  stypendialny  dla  uczniów  szczególnie 
uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka>>”

23 marca 2017 r.  
ES-NR-III.052.1.1.2017.AD

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

30 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie 
„Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  dla 
uczniów  szkół  prowadzących  kształcenie  zawodowe  w 
Województwie  Mazowieckim  w  roku  szkolnym  20182019  w 
ramach  <<Mazowsze  –  stypendia  dla  uczniów  szkół 
zawodowych>>”

5 marca 2017 r.  
ES-NR-IV.053.9.2018.MP

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

31 Uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  zmieniająca 
uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek 
dodatków:  motywacyjnego,  funkcyjnego,  mieszkaniowego,  za 
wysługę  lat  i  za  warunki  pracy,  szczegółowe  warunki  ich 
przyznawania,  sposób  obliczania  niektórych  innych  składników 
wynagrodzenia  nauczycieli,  podział  środków  oraz  wysokość 
nagrody  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  i nagród 
dyrektorów placówek;

20 listopada 2018 r.  
ES-ED.5426.189.2018.AT

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie



32 uchwała  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26  stycznia  1982 r.  –  Karta  Nauczyciela,  zasad  zaliczania  do 
wymiaru godzin  poszczególnych zajęć w kształceniu  zaocznym 
oraz  zasad  rozliczania  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru 
godzin  zajęć  nauczycieli,  dla  których  ustalony  plan  zajęć  jest 
różny  w  poszczególnych  okresach  roku  szkolnego  – 
w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Samorząd Województwa Mazowieckiego;

20 listopada 2018 r.  
ES-ED.5426.189.2018.AT

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie

33 uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad 
udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego  obowiązkowego 
wymiaru  godzin  zajęć  dla  nauczycieli,  którym  powierzono 
stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których 
organem  prowadzącym  jest  Samorząd  Województwa 
Mazowieckiego.

20 listopada 2018 r.  
ES-ED.5426.189.2018.AT

Nie zgłoszono uwag, Rada  nie przyjęła 
uchwały w sprawie


	Uchwała Nr 56/2019
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie „Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji w 2018 r.”
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.

	Powołanie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
	Skład Rady po zmianach:
	Organizacja i tryb działania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
	Przebieg pracy Rady w 2018 r.
	Zadania i sprawy podejmowane przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w 2018 r.
	PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I WSPÓŁPRACA FINANSOWA
	OTWARTE KONKURSY OFERT
	ZESPOŁY DORADCZE I OPINIODAWCZE
	OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
	NAGŁAŚNIANIE PRAC RADY W ŚRODOWISKU MAZOWIECKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z INNYMI RADAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
	INNE POLA ZAINTERESOWAŃ MAZOWIECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU.

	Wykaz uchwał przyjętych przez MRDPP w 2018 r.
	Wykaz dokumentów konsultowanych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego IV Kadencji w 2018 r.
	Konsultacje ochrona środowiska: Parki Krajobrazowe i  Obszary Chronionego Krajobrazu
	Konsultacje ochrona środowiska: inne
	Konsultacje: Polityka Społeczna	
	Konsultacje Statuty
	Konsultacje Edukacja i Kultura i Dziedzictwo Narodowe


