
Uchwała Nr 78/2019
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
do 2 komisji opiniujących oferty w 2 konkursach w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Na podstawie art. 15 ust. 2d 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 2019 r.  poz. 37) oraz  uchwały 
nr 157/18 z dnia 16 października 2018 roku 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” – uchwala się, co następuje:

§ 1
Do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w 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. - wyznacza się: Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko – Współprzewodniczącego Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgłoszonego przez Chorągiew Mazowiecką  ZHP im. 
Władysława Broniewskiego

§ 2
Do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadania: 
1) Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym uwzględnieniem 

zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody;
2) Prowadzenie działań w zakresie edukacji związanej z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, w tym 

przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej; 
- wyznacza się: Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko – Współprzewodniczącego Mazowieckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, zgłoszonego przez Chorągiew Mazowiecką  ZHP im. Władysława 
Broniewskiego

§ 3
Odstępuje się od wyznaczenia osób reprezentujących inne organizacje pozarządowe

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


