
Uchwała nr 376/214/21 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 15 marca 2021 r. 
 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny 
i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego 
poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD 
 

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 1a i 31, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 
ust. 1 pkt 1 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 173/20 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–20381 oraz 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” 2 – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa 

Mazowieckiego w latach 2021–2023 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi 
z FAS/FASD. 

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

§ 2. 
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. 

 

§ 3. 
Po wyłonieniu najlepszej oferty, zatwierdzenie wyboru i przekazanie środków na realizację 
zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Zarządu 
Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 

 
1 Zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 1/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. oraz nr 6/21 z dnia 21 lutego 
2021 r.  
2 Zmienionej uchwałą nr 5/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r. 
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