Protokół Nr 13/2019
z posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy
ul. Jagiellońskiej 26 w godz. 12.00 – 14.00 odbyło się trzynaste posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego IV kadencji.
W spotkaniu udział wzięli:
przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa
mazowieckiego:
1) Dorota Jezierska – zgłoszona przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat;
2) Alicja Korkosz – zgłoszona przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego;
3) Beata Puda – zgłoszona przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego;
4) Andrzej Rybus-Tołłoczko – zgłoszony przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego
im. Władysława Broniewskiego;
5) 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) Mariusz Młynarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
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) Magdalena Nieckarz – zgłoszona przez Fundację Suwak usprawiedliwiła swoją nieobecność przed
posiedzeniem);
2) Piotr Śliwiński – zgłoszony przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza(usprawiedliwił
swoją nieobecność przed posiedzeniem);
3) Andrzej Sławomir Trzeciakowski – zgłoszony przez Klub Sportowy Delta Warszawa;
4) 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:
Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie(usprawiedliwił swoją nieobecność przed
posiedzeniem).;
W spotkaniu wzięły również udział:
dr Elżbieta Kozubek – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego;

- Joanna Malarczyk – Kierowniczka Biura Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Organizacji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.
1.
2.

Przyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z dwunastego posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
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3.

Prace nad aktualizacją strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego w związku z przygotowaniami do
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 -2027.
4. Wyznaczenie przedstawicieli do komisji konkursowej: Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych”.
5. Informacja o realizacji 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 2018 rok.
6. Informacja o przystąpieniu do opracowania programu współpracy na rok 2020. Propozycja środków na
dotacje w poszczególnych obszarach współpracy na rok 2020.
7. Informacja o propozycjach zmian w dokumentach określających tryb i zasady pracy Mazowieckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
8. Jubileuszowa XX edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego – zaproszenie do
zgłaszania kandydatów.
9. Informacja o uchwałach podjętych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w trybie
obiegowym.
10. 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.
11. Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w pracach innych zespołów i rad.
12. Sprawy różne.
Posiedzenie prowadził Współprzewodniczący MRDPP Andrzej Rybus-Tołłoczko.
AD. 1.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
AD 2.
Zatwierdzono protokół z 12. posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
AD. 3
Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego - Elżbieta Kozubek – wprowadziła Radę w
zagadnienia związane z rozpoczęciem prac nad aktualizacją strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego w
związku z przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 -2027.
Poinformowała Radę, że prace nad nowelizacją strategii rozpoczną się pod koniec czerwca, ponieważ do tego
czasu planowana jest nowelizacja ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, określającej sposób w jaki ma być
przygotowywana strategia.
Nowe przepisy umożliwią wybór trybu aktualizacji strategii:
dotychczasowy – oznaczający aktualizację samej strategii i obowiązywanie planu zagospodarowania
przestrzennego w dotychczasowym kształcie
nowy – oznaczający powiązanie strategii z polityką przestrzenną i w ciągu dwóch lat integrację z planem
zagospodarowania przestrzennego.
Poinformowała, że do tej pory w ramach prac przygotowujących do aktualizacji strategii – przeprowadzono
synchronizację celów strategii województwa i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na poziomie
krajowym, która wykazała pełną zgodność.
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego rozpoczęło już również, we współpracy z Departamentem Rozwoju
Regionalnego i Funduszy Europejskich, prace nad modyfikacjami w strategii związanymi z kolejną perspektywą
RPO.
Przewidywane kluczowe zmiany dotyczą podziału na podregiony i wytyczenia obszarów strategicznej interwencji.
W pozostałych zakresach obecna strategia jest zgodna ze strategią odpowiedzialnego rozwoju.
Zapewniła o istotnej roli Rady w tworzeniu aktualizacji. Zaprosiła do zgłaszania uwag, jeszcze przed
opracowaniem projektu aktualizacji. Włącznie społeczne, edukacja, społeczeństwo obywatelskie, kwestie
dotyczące organizacji pozarządowych, są akcentowane przez Unię Europejską, a Rada może mieć wiele w tych
kwestiach do powiedzenia.
Dyrektor Elżbieta Kozubek odpowiadając na pytania zadane przez Andrzeja Rybus-Tołłoczko poinformowała,
że MBPR skłania się ku wykorzystaniu nowego trybu aktualizacji strategii oraz, że czas procedowania
wyznaczają ramy procedur, przede wszystkim konsultacji, które są dwuetapowe:
3 miesiące przyjmowania wniosków, a następnie ich analiza i rozpatrywanie oraz odpowiedzi do
wnioskodawców;
konsultacje społeczne przygotowanego projektu dokumentu przyjętego przez Zarząd Województwa
(konferencje w 9 podregionach). W tym czasie również przyjmowane będą wnioski do projektu.
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W lipcu zostanie przyjęta uchwała sejmiku województwa mazowieckiego w sprawie założeń do aktualizacji
strategii rozwoju województwa. W sytuacji, gdy Rada o to wystąpi, możliwe będzie udostępnienie draftu tego
dokumentu i przyjęcie uwag od Rady jeszcze przed uchwałą Sejmiku. Członkowie MRDPP mogą nawet
indywidualnie na podany adres e-mail zgłaszać propozycje konkretnych zapisów, które w miarę możliwości będą
wykorzystane.
Andrzej Rybus-Tołłoczko zaproponował powołanie zespołu ds. wypracowania propozycji i rekomendacji do
aktualizacji strategii.
W sierpniu/wrześniu Zespół prześle propozycje dotyczące aktualizacji do Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego. W skład zespołu weszli: Beata Puda, Dorota Jezierska, Hubert Pasiak, Andrzej Rybus-Tołłoczko,
Jarosław Kozłowski. Przewodniczącą zespołu została Dorota Jezierska
AD. 4
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 96/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli
do komisji konkursowej: Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.
Do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w obszarze wskazano:
1) Panią Dorotę Jezierską, członkinię Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłoszoną
przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat;
2) Panią Beatę Pudę, członkinię Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłoszoną przez
Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego
AD. 5
Sprawozdanie z realizacji 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 2018 rok zostało rozesłane członkom MRDPP przed posiedzeniem. Na posiedzeniu Joanna
Malarczyk przedstawiła radzie najistotniejsze informacje zawarte w Sprawozdaniu:

-

Wydatki na realizację zadań określonych w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” stanowiły ponad 1,2% wszystkich wydatków Województwa
Mazowieckiego.

-

Po uwzględnieniu środków przeznaczanych w 2018 r. dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w
ramach programów ochrony zabytków (ok. 5 500 000 zł) i programów wsparcia ochotniczych straży
pożarnych (16 000 000 zł). Procent ten wzrasta do 2.
Największy odsetek środków przeznaczonych na współpracę finansową wydatkowano w obszarach:

-

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (25%)
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (21%)
Działalność na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym (14%)
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (13%)
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (10%)
Działania realizowane przez organizacje w większości są wspierane, co oznacza, że organizacje pozarządowe
są zobligowane do wniesienia co najmniej 20% wkładu własnego w postaci finansowej bądź pozafinansowej
(wkład osobowy i rzeczowy).
Z danych przedstawionych w sprawozdaniach wynika, że wkład ten wyniósł w 2018 r.: 32 090 620,18 zł.
Liczba bezpośrednich beneficjentów realizowanych działań wyniosła prawie 530 000 osób:
-

-

ok. 120 000 w zadaniach w obszarach związanych z polityka społeczną i ochroną zdrowia;
ok 147 000 w zadaniach związanych ze sportem i promocją kultury fizycznej;
ok. 2000 w zadaniach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości;
ok 16 000 w zadaniach rozwijających turystykę na Mazowszu;
prawie 200 000 w zadaniach związanych z kulturą i dziedzictwem narodowym;
ok 22 000 w zadaniach propagujących ochronę środowiska naturalnego;
ok. 9000 w zadaniach związanych z rozwojem edukacji;
ok. 570 w zadaniach dotyczących rozwijania współpracy zagranicznej;

ok. 12500 w zadaniach mających wpływ na wzrost bezpieczeństwa na drodze i nad wodami;
Ponad 1000 w zadaniach wzmacniających lokalne organizacje pozarządowe.
Pośrednio z efektów zadań realizowanych przez organizacje skorzystać mogło nawet kilka milionów osób.
Współpraca pozafinansowa tradycyjnie obejmowała:
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-

Wymianę informacji między samorządem województwa a organizacjami pozarządowymi (nowa strona
internetowa www.dialog.mazovia.pl);

-

Kampanię 1% dla OPP z województwa mazowieckiego;

-

Honorowe patronaty, nagrody i wyróżnienia (240 honorowych patronatów);

-

Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych ;
Podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność
pożytku publicznego (konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, współpraca z organizacjami senioralnymi).

-

Opiniowanie i konsultowanie opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawa miejscowego (32
dokumenty poddane konsultacjom);
Zespoły i komisje (14 gremiów doradczych z przedstawicielami NGO w składzie – w tym Mazowiecka Rada
Działalności Pożytku Publicznego);

Bartłomiej Włodkowski zaproponował, aby w kolejnych sprawozdaniach z realizacji programów współpracy
podawać również informacje w ile zleceń udzielonych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych realizowały
organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i na jaka kwotę.
Izabela Stelmańska opowiedziała o współpracy prowadzonej przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki z
organizacjami pozarządowymi, często na zasadach współorganizacji przedsięwzięć, nie spotkała się jednak z
sytuacją by organizacje składały oferty w prowadzonych przez departament postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego.
Andrzej Rybus-Tołłoczko zaproponował, aby link do strony z bazą zamówień publicznych i zapytań ofertowych
umieścić na stronie www.dialog.mazovia.pl.
AD. 6
Joanna Malarczyk przedstawiła również Planowany harmonogram pracy nad projektem 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 2020 r.
Najważniejsze daty z harmonogramu związane z zaangażowaniem MRDPP w prace nad projektem to:

-

do 11.06.2018 r. – wystąpienie Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do
Zarządu Województwa Mazowieckiego o określenie założeń współpracy finansowej organizacjami
pozarządowymi w 2020 r.;

-

do 14.06.2019 r. – ogłoszenie informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Programu współpracy –
I etap – zebranie propozycji do projektu programu (informacja na stronie internetowej, BIP, ngo.pl,
Delegatury UMWM, gminy i powiaty, newsletter, Wojewoda Mazowiecki, organizacje pozarządowe,
pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w mazowieckich samorządach). Termin
nadsyłania propozycji do projektu do dnia 12.07.2019 r.;

-

27.08.2019 r. – uchwała Zarządu Województwa w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego
programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku na 2019 rok”;

-

do 30.08.2019 r. – przekazanie projektu Programu do zaopiniowania członkom Mazowieckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego – termin przedłożenia – 30 dni;

-

Listopad 2019 – uchwalenie przez Sejmik Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
na 2018 rok.

Bartłomiej Włodkowski zaproponował przyjęcie przez radę uchwały z apelem do Zarządu Województwa
mazowieckiego w dwóch sprawach:
rozważenie możliwości zwiększenia w roku 2020 środków finansowych na realizację zadań w obszarach
współpracy cieszących się dużym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych w szczególności:
1)
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”;
2)
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”;
3)
„Turystyka i krajoznawstwo”;
4)
„Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”;
o rozważenie możliwości zwiększenia w roku 2020 liczby konkursów, w których zadania zlecane będą na
minimum 2 lata, tak, zleceniobiorcy – organizacje pozarządowe – mieli możliwość jak najlepszego
zaplanowania i wykorzystana czasu na realizacje zadania.
Andrzej Rybus-Tołłoczko zaproponował, aby uchwałę przegłosować w trybie obiegowym. Zasugerował również
organizację spotkań dla organizacji pozarządowych mających z jednej strony za cel konsultacje programu
współpracy, a z drugiej promocje współpracy i konkursów poza Warszawą.
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Izabela Stelmańska zwróciła uwagę na prawidłowość: zwiększenie środków = zwiększenie napływu ofert.

AD. 7
Andrzej Rybus-Tołłoczko przypomniał o zespole powołanym w celu wypracowania propozycji aktualizacji
dokumentów określających tryb i zasady pracy Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W skład
zespołu weszli Andrzej Rybus-Tołłoczko oraz Alicja Korkosz. W spotkaniu brała również udział Joanna Malarczyk,
która spisała poprawki proponowane przez zespół. Zostały one rozesłane do członków Rady pocztą
elektroniczną.
Wyjaśnił, że ideą, jaka przyświecała zespołowi, było wyeliminowanie powtórzeń w uchwale zarządu w sprawie
organizacji i trybu działania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego a regulaminem działania
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przyjętym uchwalą Rady. Ważną zmianą zaproponowaną
w zapisach dotyczących dokumentów konsultowanych przez Radę jest zapis umożliwiający Radzie konsultowanie
projektu całego budżetu województwa, a nie tylko jego części dotyczącej dotacji dla organizacji pozarządowych.
Wśród zaproponowanych zmian znalazło się również:

1) zmniejszenie dopuszczalnej liczby nieobecności członka Rady na posiedzeniach z 5 do 4 w ciągu
kadencji. Przekroczenie limitu nieobecności powoduje po stronie Współprzewodniczących MRDPP
obowiązek poinformowania Marszałka;

2) określenie, że posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z przyjętym przez Radę rocznym planem pracy
harmonogramem spotkań.

3) zastąpienie obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach rady Pełnomocnika ds. współpracy z
organizacjami i przedstawicieli departamentów możliwością brania udziału w jej posiedzeniach cdn?.

4) wprowadzenie zasady, że Rada wyraża opinie i stanowiska w formie uchwał (nie wystarczy już zapis w
protokole).
Andrzej Rybus-Tołłoczko poprosił, aby propozycje zmian zaproponowane przez zespół zostały skonsultowane z
radcą prawnym urzędu.
Joanna Malarczyk poinformowała, że wkrótce rozpoczną się prace związane z wyborem członków Rady na V
kadencję, co wiąże się z przeglądem uchwał dotyczących zarówno trybu powoływania, jak i organizacji pracy, co
będzie dobrą okazją do przyjrzenia się propozycjom zgłoszonym przez zespół roboczy Rady w tej sprawie.

AD. 8
Izabela Stelmańska poinformowała, że do 28 czerwca można składać zgłoszenia kandydatów w XX edycji
Konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.
Konkurs stanowi uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, zaangażowanych w rozwój oraz promocję
województwa mazowieckiego, a także w osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony szeroko pojętej kultury. Podobnie jak w latach ubiegłych spośród nominowanych zostanie wyłonionych
10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w
wysokości 10 000 zł netto. Każdego roku organizacje pozarządowe zgłaszają do konkursu kandydatury osób,
których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko w kraju, ale też poza jego
granicami.
Izabela Stelmańska zachęciła do zgłaszania swoich kandydatów oraz poprosiła o rozpropagowanie idei
konkursu w środowiskach lokalnych.
Dorota Jezierska opowiedziała o konkursie z punktu widzenia nagrodzonej organizacji. O organizacji kręcony
jest krótki reportaż, który jest prezentowany przed wręczeniem nagrody podczas uroczystej Gali.
Izabela Stelmańska uzupełniła jeszcze informacje o konkursie wskazując podmioty uprawnione do zgłaszania
kandydatów. Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Samorządy Gmin, Miast i Powiatów z terenu
Województwa Mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i naukowe, lokalne
organizacje społeczno–kulturalne i naukowe działające na terenie Województwa Mazowieckiego.
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Co roku wpływa ok. setki zgłoszeń. W tym roku gala finałowa planowana jest 17 października w basenie
Artystycznym w Warszawie.
AD. 9
Kolejne posiedzenie rady odbędzie się 15 września 2019 r.
W okresie od 21 marca do 4 czerwca 2019 roku przyjęte zostały następujące uchwały w trybie
obiegowym:

1. Uchwała Nr 83/2019 z dnia 22 marca 2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego,
mińskiego i otwockiego
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7 osób nie głosowało

2. Uchwała Nr 84/2019 z dnia 25 marca 2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie w
sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8 osób nie głosowało

3. Uchwała Nr 85/2019 z dnia 29 marca 2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9 osób nie głosowało

4. Uchwała Nr 86/2019 z dnia 29 marca 2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
„Regulaminu przyznawania stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych oraz nagród
twórczych w ramach Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 Program
D.4.1: Program wojewódzkich stypendiów i nagród twórczych. Cel strategiczny D.2: Twórczość doceniona,
Pole strategiczne D: kreatywność - motor rozwoju"
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9 osób nie głosowało

5. Uchwała Nr 87/2019 z dnia 29 marca 2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
"Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz
uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach
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projektu - Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w
człowieka"
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9 osób nie głosowało

6. Uchwała Nr 88/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych
oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8 osób nie głosowało

7. Uchwała Nr 89/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021
dla województwa mazowieckiego
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9 osób nie głosowało

8. Uchwała Nr 90/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
„Regulaminu konkursu „Edukreator na Mazowszu” wraz ze zmianami
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8 osób nie głosowało

9. Uchwała Nr 91/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
„Statutu Warszawskiej Opery Kameralnej”.
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9 osób nie głosowało

10. Uchwała Nr 92/2019 z dnia 29.04.2019 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
Za: 9
Przeciw: 0
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Wstrzymało się: 9 osób nie głosowało

11. Uchwała Nr 93/2019 z dnia 06 maja 2019 w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej
uchwałę 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: 9 osób nie głosowało

12. Uchwała Nr 94/2019 z dnia 10 maja 2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Mazowieckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego do komisji opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Mazowieckiego
Za:11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7 osób nie głosowało

13. Uchwała Nr 95/2019 30 maja 2019 w sprawie objęcia patronatem Mazowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego III Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9 osób nie głosowało
AD. 10
Bartłomiej Włodkowski oraz Andrzej Rybus-Tołłoczko podzielili się swoimi doświadczeniami z udziału w
komisjach konkursowych, w szczególności w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Obaj pochwalili
współpracę i otwartość ze strony kierownictwa. Zgłosili też kilka uwag organizacyjnych związanych z pracą w
systemie Witkac.
Postulowali o umieszczenie w karcie oceny kwoty przyznanej dotacji oraz o drukowanie na karcie nazwisk
członków komisji konkursowej, ewentualnie wprowadzenie zasady, że kartkę w imieniu członków komisji
podpisuje jej przewodniczący.
Zgłoszona została również sugestia dotycząca zakresu oceny formalnej, w ocenie rady powinna obejmować ona
kwestie możliwe do jednoznacznej weryfikacji, takie, jak złożenie oferty w generatorze, złożenie i zachowanie
terminu złożenia potwierdzenia oferty, podpisy osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty, złożenie
oferty przez uprawniony podmiot.
Pozostałe kwestie, w tym zgodność zadania ze specyfikacją konkursową powinny być elementem oceny
merytorycznej.
Bartłomiej Włodkowski zaproponował, aby zapoznać się z kryteriami oceny formalnej w konkursach
ogłaszanych przez m. st. Warszawa.
Jan Myszak zauważył, że jest to postulat zgodny z podejściem promowanym przez Premiera Glińskiego i
Narodowy Instytut Wolności.
Andrzej Rybus-Tołloczko poruszył również kwestię związaną z dopuszczalnością udziału w konkursach kół
gospodyń wiejskich. W jego ocenie powinny mieć one w statucie zapis o przeznaczaniu zysku z prowadzonej
działalności zarobkowej na działalność statutową. Ten zapis gwarantuje, ze kgw – jest jednostka niezaliczoną de
sektora finansów publicznych i działającą nie dla osiągnięcia zysku.
AD. 11.
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Andrzej Rybus-Tołłoczko poinformował, że najbliższe posiedzenie Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności
Pożytku Publicznego odbędzie się w Opolu. Zapowiedzianym tematem jest omówienie wzorów oferty i
sprawozdania związanych z otwartymi konkursami ofert. Uczestnikiem spotkania ma być Dyrektor NIW-CRSO
Wojciech Karczmarczyk.
Na tym spotkanie zakończono. Kolejne posiedzenie odbędzie się 11 września 2019 r.

Protokołowała

Współprzewodniczący Mazowieckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego

Joanna Malarczyk
Andrzej Rybus-Tołłoczko

Załączniki:
Lista obecności
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