
 

 

 

Uchwała nr  390/214/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 15 marca 2021 r. 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego 

Województwa Mazowieckiego pn. „Pielęgnowanie wartości kulturalnych 

Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej”, 

wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwały nr 163/20 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia  2020 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 
2021 rok”1) oraz uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 
2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 15706 oraz z 2020 r. poz. 7023)– uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego 

Województwa Mazowieckiego pn. „Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa 

Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej”, wybranego do realizacji  

w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. 

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. 

Zlecenie realizacji zadania publicznego w otwartym konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, 

następuje w formie powierzenia wykonywania tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na 

sfinansowanie jego realizacji.  

 

§ 3. 

1. Ogłasza się otwarty nabór osób, wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa mazowieckiego, 

do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, o którym mowa  

w § 1 ust. 1. 

2. Treść ogłoszenia o naborze osób, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2  

do uchwały.  

 

§ 4. 

Przyznanie środków finansowych podmiotowi wyłonionemu w postępowaniu konkursowym  

w formie dotacji, na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie 

odrębnej uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

 

 
1) Zmienionej uchwałą nr 5/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r. 



 

 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z „Rocznym programem współpracy Województwa Mazowieckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”2 podstawowym trybem 

przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert.  

Zadanie publiczne, na  które ogłaszany jest konkurs ofert jest realizowane w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa 

Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej”, które ujęto w § 36 programu 

współpracy jako zadanie nr 4. 

Zadanie publiczne określone w ogłoszeniu konkursowym pozwoli na wdrażanie celów   

budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego poprzez aktywne włączenie 

mieszkańców województwa w zarządzanie Województwem, pogłębianie więzi między 

mieszkańcami województwa, umożliwienie mieszkańcom województwa współdecydowania  

o podziale środków pochodzących z budżetu Województwa, wzrost świadomości 

mieszkańców województwa na temat zadań własnych Województwa i zasad budżetowych.  
Środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2021 roku w wysokości 24 000 zł 

zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2021 rok, w zadaniu: 

„Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań 

Orkiestry Dętej” w dziale 921, rozdziale 92105 § 2360 i pochodzą ze środków własnych. 

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz  

w delegaturach, na stronie internetowej Województwa www.mazovia.pl, na stronie 

internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”. 

Projekt ogłoszenia konkursowego skonsultowany został z członkami Mazowieckiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

Wraz z ogłoszeniem konkursu ofert Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza 

jednocześnie nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do 

komisji konkursowej opiniującej oferty w ogłaszanym konkursie ofert. Zgłoszeń należy 

dokonywać w terminie naboru ofert na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia  

o naborze. Szczegółowe zasady zgłaszania osób w naborze określa ogłoszenie, stanowiące 

załącznik nr 2 do uchwały.  

 
2 Zmienionej uchwałą nr 5/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r. 
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