Protokół Nr 12/2019
z posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 20 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy
ul. Jagiellońskiej 26 w godz. 12.00 – 14.00 odbyło się jedenaste posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego IV kadencji.
W spotkaniu udział wzięli:
przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa
mazowieckiego:
1) Alicja Korkosz – zgłoszona przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego;
2) Beata Puda – zgłoszona przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego;
3) Andrzej Rybus-Tołłoczko – zgłoszony przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego
im. Władysława Broniewskiego;
4) Piotr Śliwiński – zgłoszony przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza;
5) Andrzej Sławomir Trzeciakowski – zgłoszony przez Klub Sportowy Delta Warszawa;
6) Bartłomiej Włodkowski – zgłoszony przez Fundację Ave.
przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
Konrad Wojnarowski – radny Województwa Mazowieckiego;
przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego:
Jan Myszak – Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
z Organizacjami Pozarządowymi;

Współpracy

przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:
1) Jarosław Kozłowski – wskazany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Mazowieckiego;
2) Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
3) Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
4) Jacek Zalewski – wskazany przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych
Na spotkanie nie przybyli:
przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa
mazowieckiego:
1) Dorota Jezierska – zgłoszona przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat (usprawiedliwiła swoją
nieobecność przed posiedzeniem);
2) Magdalena Nieckarz – zgłoszona przez Fundację Suwak usprawiedliwiła swoją nieobecność przed
posiedzeniem);
3) Hubert
Pasiak
–
zgłoszony
przez
Stowarzyszenie
Ośrodek
Kultury
i
Aktywności
w Krzesku (usprawiedliwił swoją nieobecność przed posiedzeniem);
przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
1) Michał Grodzki – radny Województwa Mazowieckiego;
2) Piotr Kandyba – radny Województwa Mazowieckiego;
przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:
1) Mariusz Młynarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (usprawiedliwił swoją
nieobecność przed posiedzeniem).
W spotkaniu wzięły również udział:

-

Tamara Borkowska – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego DS. współpracy z
organizacjami pozarządowymi;

-

Joanna Malarczyk – Kierowniczka Biuro Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Organizacji;
Bożena Zych – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
Aleksander Kornatowski – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;
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-

Mariusz Budziszewski – zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.
Zaplanowano, aby posiedzenie przebiegało wg następującego porządku:
1.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie Protokołu z jedenastego posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
Dotacje dla organizacji pozarządowych z punktu widzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie Bożena Zych – Zastępca Prezesa RIO w Warszawie.
Współpraca Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi.
Wyznaczenie przedstawicieli do komisji konkursowych w konkursach:

1)

Konkurs w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych", na realizacje zadania — Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu,
realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech";

2)

Konkurs w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych" - Zadania 1-5;

3)

Konkurs w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w
związku z alkoholem";

4)
5)

Konkurs w podobszarze: „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”;

Konkurs ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego” - zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych
w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie,
wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów,
audycji, warsztatów itp.;

6)

Konkurs w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Wsparcie rozwoju ekonomii Społecznej;
7) Konkurs w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania:

a)

Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i
przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną;

b)
c)

Partycypacja osób starszych w życiu społecznym;
Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek;

8)

Konkurs w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości”, w formie wspierania realizacji zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i
inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie
współpracy między sferą nauki i biznesu”;

9)

Konkurs ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadania:
a)
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;

b)

Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających
samodzielność rodzin z dziećmi;

10) Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami”;

11) Konkurs w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”;
12) Konkurs w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”;
13) Konkurs w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
6.

Przyjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania:

1)

projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie
Wojewody Mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

2)

7.

projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego.
Informacja o uchwałach podjętych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w trybie
obiegowym.
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8.

Informacja o uczestnictwie przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych
opiniujących oferty złożone w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
9. Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
pracach innych zespołów i rad.
10. Sprawy różne

Posiedzenie prowadził Współprzewodniczący MRDPP Andrzej Rybus-Tołłoczko.
AD. 1.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
AD 2.
Zatwierdzono protokół z 11. posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
AD. 3
Andrzej Rybus-Tołłoczko przypomniał, że 10 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie komitetu ds. Pożytku
Publicznego wspólnie z Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i z prezesami 16
Regionalnych Izb Obrachunkowych, podczas którego omówiono najważniejsze problemy związane z realizacją
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:
1) zaobserwowanych prze RIO na podstawie kontroli z lat: 2015-2017;

2) zidentyfikowanych przez rady działalności pożytku publicznego.
18 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu zespołu roboczego (5 przedstawicieli RIO i 5 przedstawicieli
RDPP). Do czerwca ma zostać wypracowany materiał informujący o stanowisku RIO w sprawach, które są różnie
interpretowane w zależności od samorządu.
Ustalono również, że w pierwszej połowie roku WRDPP spotkają się z właściwymi terenowo RIO.
Członkowie Rady Andrzej-Rybus-Tołłoczko i Bartłomiej Włodkowski poruszyli wątki, które zdaniem przedstawicieli
WRDPP są newralgiczne, a dotyczą terminu realizacji zadań publicznych.
Andrzej Rybus-Tołłoczko przywołał wyrok NSA, o tym, że zadanie może by realizowane od dnia podpisania
umowy.
Bartłomiej Włodkowski wskazał na problem powszechnej wśród samorządów interpretacji, że wydatki mogą być
ponoszone od momentu wpływu dotacji na konto.
Bożena Zych wskazała, że dyskusja na zasadzie przywoływania twierdzeń i opinii przedstawionych przez
samorządy czy organizacje pozarządowe o tym, jakie jest stanowisko RIO nie ma sensu. Zgodnie z ustawą o RIO
izba nie dysponuje ostrymi instrumentami. Należy rozmawiać o problemach. W jej ocenie orzecznictwo sądów
idzie w kierunku interpretacji o decydującym znaczeniu daty zawarcia umowy. Nie spotkała się z interpretacją o
dacie wpływu na konto.
Andrzej Rybus-Tołłoczko zauważył, że częstą praktyką w samorządach (bez wskazywania na konkretne
jednostki) jest dopuszczenie realizacji zadań przed zawarciem umowy, a np. po rozstrzygnięciu konkursu. A
przeprowadzane kontrole nie wykazały tu nieprawidłowości.
Bożena Zych – przypomniała, że kontrole przeprowadzane są raz na 4 lata, a wśród ogromu umów możliwe jest
niewychwycenie wszystkich uchybień. Izba warszawska RIO przestrzega wyroku sądu mówiącego o ponoszeniu
wydatków nie wcześniej niż po dacie zawarcia umowy.
Beata Puda i Andrzej Trzeciakowski przywołali przykłady praktyk, wskazując, że organizacje działają na
podstawie umowy zawartej z jst, wobec tego czy jeżeli dojdzie do kontroli to organizacja pozarządowa będzie
ponosiła konsekwencje.
Bożena Zych zauważyła, że trudno przypisać odpowiedzialność organizacji przestrzegającej umowy. W 20letniej praktyce Izba nie podpisała żadnego zalecenia stwierdzającego nieprawidłowości w tym zakresie po
stronie organizacji.
Andrzej Rybus-Tołłoczko zapytał dodatkowo o możliwy termin wydatkowania środków własnych przy zadaniach
zleconych na zasadzie wspierania, tj. czy możliwe jest ich wydatkowanie przed podpisaniem umowy.
Bożena Zych zaznaczyła, że jest to odpowiedź Ad hoc. Wydatkowanie wkładu własnego nie jest wydatkowaniem
dotacji, zatem nie powinno być przeciwskazań. Dopuszczalna jest konstrukcja, często stosowana w ogłoszeniu
konkursowym, że zadanie może być realizowane jeszcze przed zawarciem umowy, ale tylko ze środków
własnych. Zasadą jest jednak, że strony powinny podpisywać umowę przed jej realizacja, a nie po zakończeniu
jej realizacji.
Piotr Śliwiński poprosił o przyjęcie uchwały z wnioskiem o przyspieszenie rozstrzygnięć konkursów.
Andrzej Rybus-Tołłoczko wskazał na kolejny duży wątek dotyczący nowych rozporządzeń w sprawie wzorów
ofert umów i sprawozdań. Są samorządy, które ogłosiły konkursy na nowych wzorach mimo, że nie weszły one
jeszcze w życie.
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Bożena Zych – RIO będzie badać na ile poważne są różnice. Prawdopodobne jest uznanie, że doszło do
naruszenia dyscypliny finansów publicznych – przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub z
zastosowaniem niewłaściwego trybu. Organizacja, realizując zadanie nie naraża się na zarzut naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, gdyż sytuacja dotyczy tylko donatora.
Andrzej Rybus-Tołłoczko poinformował, że konwent WRDPP przekazał na ręce przewodniczącej kolegium RIO
– wykaz zagadnień budzących wątpliwości, który zapewne będzie analizowany na najbliższym posiedzeniu
kolegium.
Na zakończenie Bożena Zych zaapelowała o terminowe rozliczanie dotacji. Opóźnienia są różne. Do Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych wpływa dziennie minimum 1 zawiadomienie o nieterminowym rozliczeniu. Jest
to naganne ze strony zleceniobiorców.
AD. 4
Andrzej Rybus-Tołłoczko przywitał kierownictwo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – panów:

-

Aleksandra Kornatowskiego – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;
Mariusza Budziszewskiego – zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w
Warszawie.
Współprzewodniczący zaczął od podziękowania za wydłużenie terminów realizacji projektów w ogłoszeniach
konkursowych – do 15 grudnia 2019 r., o co Rada postulowała od kilku lat. Poprosił o przedstawienie planów
dotyczących współpracy MCPS z organizacjami pozarządowymi.
-

Aleksander Kornatowski poinformował o ogłoszeniu większości planowanych konkursów i zamykaniu kolejnych
naborów. Zadeklarował otwartość na współprace, w szczególności jeśli chodzi o terminy realizacji zadań.
Wskazał jednak również na sztywne ograniczenia związane z rokiem budżetowym kończącym się 31 grudnia.
Wspomniał o nierzetelności części beneficjentów, pojawiających się problemach z rozliczeniami.
Andrzej Rybus-Tołłoczko poprosił nie tylko o wydłużanie terminów realizacji zadań, ale o jak najwcześniejsze
ogłaszanie konkursów, tak aby zadanie teoretycznie całoroczne nie było realizowane przez kilka miesięcy.
Zadeklarował również gotowość współpracy MRDPP przy konkursie w obszarze rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, jako, że będzie ogłaszany już na podstawie przepisów nowego rozporządzenia.
Beata Puda nawiązała do wystąpienia pani prezes RIO i zapytała o możliwy termin realizacji zadań w sytuacji,
gdy umowa zostanie podpisana później niż zakładany w ofercie termin realizacji zadania.
Członkowie Rady zauważyli, że problem opóźnień w podpisywaniu umów dotyczy wszystkich konkursów, że jest
to kwestia związana nie tylko z procedurą po stronie urzędów, ale również czasochłonności aktualizowania
kosztorysów i harmonogramów po stronie beneficjentów. Wskazywano, że konkursy zostały już ogłoszone i
trudno zmieniać reguły w trakcie
Andrzej Rybus Tołłoczko wskazał, ze problem leży w przepisach ustawy o finansach publicznych, która
rozróżnia dotację i refundację. W przypadku funduszy unijnych dopuszcza się refundacje, we wszystkich innych
mowa jest o dotacji. Na tej podstawie Regionalne Izby Obrachunkowe wskazują, że realizacja zadania możliwa
jest dopiero po podpisaniu umowy. Prezesi Izb obrachunkowych są jednak zadnia, że ta różnica powinna być
zniesiona, podobnie jak rozróżnienie na wspieranie i powierzanie zadania. Konwent Wojewódzkich Rad
Działalności Pożytku Publicznego dąży do zniesienia różnic pomiędzy dotacjami ze środków unijnych i krajowych.
Piotr Śliwiński zaapelował, aby do konkursów już ogłoszonych stosować dotychczasowe zasady, przywołał
również przykład Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie – mimo, że umowy podpisywane są w kwietniu, zadania
można realizować od stycznia.
Andrzej Rybus Tołłoczko zauważył, że temat będzie powracał. Wracając do współpracy z Mazowieckim
Centrum Polityki Społeczne, podziękował za otwartość za kierownictwa MCPS na potrzeby organizacji
pozarządowych i zadeklarował wszelka możliwą pomoc ze strony MRDPP.
Beata Puda podziękowała za duże wsparcie dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, dzięki czemu OWESy
mogą wspierać inne organizacje pozarządowe.
AD. 5
Rada przyjęła uchwały nr: 74 - 81 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do następujących komisji
konkursowych:

1) w konkursie w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", na
realizacje zadania — Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i

4

młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po
uśmiech", wyznaczono:
•
Pana Bartłomieja Włodkowskiego członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
zgłoszonego przez Fundację Ave.

2) w konkursie w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" Zadania 1-5, wyznaczono:
•
Pana Bartłomieja Włodkowskiego członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
zgłoszonego przez Fundację Ave.

3) w konkursie w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z
alkoholem", wyznaczono:

•

Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko – Współprzewodniczącego Mazowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, zgłoszonego przez Chorągiew Mazowiecką
ZHP im. Władysława
Broniewskiego.

4) w konkursie w podobszarze: „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, wyznaczono:
• Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko – Współprzewodniczącego Mazowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, zgłoszonego przez Chorągiew Mazowiecką
Broniewskiego.

ZHP im. Władysława

5) w konkursie ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony
powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek,
publikacji, organizacja konferencji, konkurów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp. – wyznaczono:

•

Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko – Współprzewodniczącego Mazowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, zgłoszonego przez Chorągiew Mazowiecką
ZHP im. Władysława
Broniewskiego.

6) w konkursie w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie – Wsparcie rozwoju ekonomii Społecznej – wyznaczono:

•

Panią Joannę Cecelak – wskazaną przez Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa
Informacyjnego.

7) W konkursie w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania dotyczące seniorów – wyznaczono:

•
•

Pana Jarosława Kozłowskiego – członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
przedstawiciela Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Mazowieckiego;
Panią Beatę Pudę, członkinię Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłoszoną
przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.

8) W konkursie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”,
w formie wspierania realizacji zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz
wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i
biznesu”, wyznaczono:
•
Panią Beatę Pudę, członkinię Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłoszoną
przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.

9) W konkursie ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, wyznaczono:
•

Pana Piotra Śliwińskiego członka Mazowieckiej Rady Działalności
zgłoszonego przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

Pożytku Publicznego

10) W konkursie ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami”, wyznaczono:
•
Pana Huberta Pasiaka członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłoszonego
przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności w Krzesku.

11) W konkursie w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”,
wyznaczono:

•

Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko – Współprzewodniczącego Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, zgłoszonego przez Chorągiew Mazowiecką ZHP im. Władysława Broniewskiego.

12) W konkursie w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, wyznaczono:
• Panią Alicję Korkosz, członkinię Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; zgłoszoną
przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

13) W konkursie w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: wyznaczono:
•
Panią Alicję Korkosz, członkinię Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
zgłoszoną przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego;
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•
Pana Jarosława Kozłowskiego – przedstawiciela Oddziału
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego.

Wojewódzkiego

Związku

AD. 6
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego przyjęła uchwałę nr 81/2019 w sprawie projektu uchwały
Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Na wniosek Jarosław Kozłowskiego Rada odstąpiła od opiniowania na posiedzeniu projektu uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na
terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego do czasu wyjaśnienia przez departament Geologii,
Łowiectwa i Polityki Ekologicznej wątpliwości Rady co do obejmowania przez Nadwiślański Obszar Chronionego
Krajobrazu powiatu mińskiego.
AD. 7
W okresie od 22 stycznia do 19 marca 2019 roku przyjęte zostały następujące uchwały w trybie
obiegowym:

1. Uchwała Nr 59/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych
upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim.
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 (8 osób nie oddało głosu)

2. Uchwała Nr 60/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Statutu
Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3 osoby nie oddały głosu)

3. Uchwała Nr 61/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 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”.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8 osób nie głosowało
4. Uchwała Nr 62/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie.
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9 osób nie głosowało

5. Uchwała Nr 63/2018 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela oraz dwóch
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji opiniującej oferty w konkursach w obszarach
„Porządek i bezpieczeństwo publiczne” i „Ratownictwo i ochrona ludności”.
Za:10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8 osób nie głosowało

6. Uchwała Nr 64/2019

z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
7. Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8 osób nie oddało głosu
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do

8. Uchwała Nr 65/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8 osób nie głosowało

9. Uchwała Nr 66/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9 osób nie głosowało
10. Uchwała Nr 67/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego
i sochaczewskiego.
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9 osób nie głosowało

11. Uchwała Nr 68/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej
uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok".
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9 osób nie głosowało

12. Uchwała Nr 69/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej
uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8 osób nie głosowało

13. Uchwała Nr 70/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie
zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze –
stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7 osób nie oddał głosu

14. Uchwała Nr 71/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej
uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok".
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7 osób nie oddało głosu

15. Uchwała Nr 72/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów
tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7 osób nie głosowało
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16. Uchwała Nr 73/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji
opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego”, zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w
środowisku naturalnym.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7 osób nie głosowało
AD. 8
W okresie od 22 stycznia do 19 marca 2019 r. nie odbyły się posiedzenia komisji konkursowych.

AD. 9
Andrzej Rybus-Tołłoczko poinformował, że 7 lutego odbyły się wybory nowego prezydium konwentu
Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i został wybrany na przewodniczącego na kolejną
kadencję.
Kolejnym, obok współpracy z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi, tematem zainteresowania konwentu będzie
nowy okres programowania (lata 2021-2027) w funduszach europejskich. Poszczególne Rady chcą przygotować
się do rozmów z urzędami marszałkowskimi. Rozmowy będą prowadzone pod kątem RKLS i doświadczeń dwóch
województw, które to podejście wprowadziły (pomorskie i kujawsko-pomorskie).
AD. 10 Sprawy różne
Andrzej Rybus-Tołłoczko poinformował o spotkaniu zespołu ds. przejrzenia regulaminów dotyczących prac
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uwagi zostaną spisane i przedstawione MRDPP.
Zaproponował również, aby MRDPP przyjęła uchwałę, o której mowa w ustawie o działalności pożytku
publicznego, tj. określającą sposób realizacji jej zadań. Zaproponował między innymi dookreślenie obszarów
tematycznych opiniowanych przez Radę projektów aktów prawa miejscowego.
Joanna Malarczyk poinformowała o przyjęciu przez Sejmik Województwa nowelizacji Rocznego Programu
Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.
Andrzej Rybus-Tołłoczko nawiązując do dyskusji prowadzonej na początku posiedzenia w punktach 3 i 4
porządku obrad, dotyczącej procedury konkursowej i terminów zaproponował przyjęcie uchwały przez
Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego dotyczącą terminów ogłaszania konkursów i terminów
realizacji zadań, w której Rada zaapeluje do Zarządu Województwa Mazowieckiego o jak najszybsze ogłaszanie
konkursów, przewidywanie w nich terminów realizacji zadań, jak najdłuższych, najlepiej do 31 grudnia danego
roku i maksymalne skracanie terminów procedury konkursowej – od ogłoszenia konkursu do ogłoszenia jego
wyników.
Rada przyjęła uchwałę nr 82/2019 przy jednym głosie wstrzymującym się.
Bartłomiej Włodkowski zaproponował, aby zastanowić się nad ogłaszaniem konkursów min. dwuletnich w
dużych konkursach i przekazać tę sugestię Zarządowi Województwa.
Andrzej Trzeciakowski poinformował członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego o
podpisaniu przez siebie i przez Andrzeja Rybus-Tołłoczko apelu do przedstawicieli organizacji o wsparcie
samorządów lokalnych w opiece nad dziećmi w trakcie planowanego strajku nauczycieli.
Rada zaproponowała opublikowanie apelu na stronie MRDPP na Facebooku.
Na tym posiedzenie zakończono. Kolejne odbędzie się 5 czerwca 2019 r.

Protokołowała

Współprzewodniczący Mazowieckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego

Joanna Malarczyk
Andrzej Rybus-Tołłoczko
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Załączniki:
Lista obecności
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