
Uchwała nr 530/42/19 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2019 roku 
zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego” zadanie 4 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 15 ust. 2a – f 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), § 86 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 
145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu 
Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1460), w związku z uchwałą 
nr 157/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 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. – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie 
mazowieckim w 2019 roku, zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz 
upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym, wybiera się oferty podmiotów 
wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały. 

2. Podmiotom wymienionym w załączniku nr 1 do uchwały udziela się dotacji na wsparcie realizacji 
zadań, o których mowa w ust. 1, w wysokości wskazanej w tym załączniku. 

3. Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 139 789,50 zł. 
4. Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych, które nie zostały dopuszczone 

do oceny merytorycznej, określa załącznik nr 2 do uchwały. 
5. Środki finansowe na dotacje, o której mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie 

Województwa Mazowieckiego na rok 2019 – przyjętym uchwałą nr 19/18 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa 
Mazowieckiego na 2019 rok, z późn. zm.1 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13184), w dziale 010, 
rozdziale 01095, § 2360 – w kwocie 200 000 zł i pochodzą ze środków własnych. 

§ 2. 

Szczegółowe warunki wykonania zadań, o których mowa w § 1, oraz wykorzystania i rozliczenia 
przyznanej dotacji zostaną określone w indywidualnych umowach zawartych z podmiotami,  
o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 3. 

1. Do podpisania umów, aneksów do umów oraz do rozwiązywania umów, o których mowa w § 2, 
upoważnia się: 
1) Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

                                                 
1 Zmienionej uchwałą nr 2/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 

poz. 1461), uchwałą nr 19/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 

poz. 2520) oraz uchwałą nr 28/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

Maz. poz. 4067). 



2) Daniela Łagę – Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

3) Kazimierza Porębskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
Warszawie. 

2. Do ważności czynności, o których mowa w ust. 1, konieczne jest działanie dwóch spośród osób 
wymienionych w ust. 1, łącznie. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


