
Uchwała nr 209/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 listopada 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 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) 
– 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”, zmienionej uchwałą nr 36/19 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r., w załączniku do uchwały wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 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. 
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. 

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.; 
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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.; 
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. 

3. Przeprowadzenie procedury oraz bieżący monitoring realizacji zadań wymienionych 
w ust. 1 należy do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.”; 

2) w § 40 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:  
„5. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadania 
publiczne w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” wynosi 
230 000,00 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 9 650 000,00 zł 
i pochodzi z dochodów własnych Województwa.”. 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Marcin Podsędek 
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Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Roczny program 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 został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 
uchwałą 157/18 z dnia 16 października 2018 r. („Program”). Program został zmieniony 
uchwałą nr 36/19 z dnia 19 marca 2019 r. 

W toku realizacji Programu zaistniały okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia 
kolejnych zmian w Programie. Na posiedzeniu w dniu 3 września br. Zarząd Województwa 
Mazowieckiego, na wniosek p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, 
zdecydował o zwiększeniu w budżecie Województwa na 2019 rok środków z dochodów 
własnych na dotacje dla organizacji pozarządowych w obszarze „Pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin  
i osób”. 

Zgodnie z decyzją Zarządu aktualna kwota zapisana w Programie współpracy na 2019 rok  
w wysokości 180 000,00 zł ma zostać zwiększona o kwotę 50 000,00 zł, co łącznie stanowi 
kwotę 230 000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania pn. Wsparcie ponadlokalnych 
systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki te są niezbędne dla organizacji 
pozarządowych, które wdrażały będą ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu 
marnowaniu żywności. 

Jednocześnie p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zwrócił się  
do Skarbnika Województwa Mazowieckiego o zmniejszenie planu finansowego na 2019 rok  
o kwotę 1 600 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji w bieżącym roku zadania 
publicznego pn. „Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących 
psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami 
otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”. Zadanie to przewidziane było do zlecenia organizacji 
pozarządowej poprzez otwarty konkurs ofert. Zadanie to ma być realizowane na podstawie 
umowy wieloletniej z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w trybie konkursu 
ogłoszonego w 2020 roku. 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy po 
obowiązkowych konsultacjach przeprowadzanych w trybie przewidzianym dla konsultowania 
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. W toku konsultacji organizacje pozarządowe  
i Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego nie zgłosiły uwag do projektu. 

Po uchwaleniu Programu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zostanie on 
opublikowany na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

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

