
Uchwała nr 990/240/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 r. 

zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek  

i bezpieczeństwo publiczne” – zadanie: „Inicjatywy edukacyjne podnoszące 

świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” 

oraz „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu 

poziomu bezpieczeństwa mieszkańców” 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 

1038), art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. 

poz. 1038) oraz § 86 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do 

uchwały nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie 

Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1460), w związku  

z uchwałą 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 – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 
1. Rozstrzyga się otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych 

Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” - 
zadanie: „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza  
w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia  
i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców” poprzez 
dokonanie wyboru najlepszych ofert oraz udzielenie dotacji na ich realizację w łącznej 
kwocie 350 000,00 zł. 

2. Zestawienia ofert poprawnych pod względem formalnym, złożonych na zadania, o których 
mowa w ust.1, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej 
oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert, stanowią odpowiednio 
załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację 
zadania, określającej szczegółowe warunki wykonania zadania oraz wykorzystania  
i rozliczenia dotacji. 

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie 
Województwa Mazowieckiego na rok 2021 – przyjętym uchwałą nr 174/20 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Mazowieckiego na 2021 rok2 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 669) –  
w dziale 754, rozdziale 75495, paragrafie 2360 i pochodzą ze środków własnych. 

 
1 Zmienionej uchwałą nr 5/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r. 
2 Zmienionej uchwałą nr 2/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1000), 
uchwałą nr 7/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3534), uchwałą nr 23/21 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2518), uchwałą nr 53/21 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4713) oraz uchwałą nr 72/21 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2021 r. 



§ 2. 

 
1. Do podpisania umów, o których mowa w § 1 ust. 3, aneksów do umów oraz do składania 

oświadczeń w sprawie rozwiązania tych umów, upoważnia się:  
1) Waldemara Kulińskiego – Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 
2) Joannę Sokołowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji  

ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie; 

3) Agatę Kowalską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Administracyjno 
- Gospodarczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie. 

2. Do ważności czynności, o których mowa w ust. 1, wymagane jest łączne działanie dwóch, 
spośród wymienionych w ust. 1, osób. 

3. Do wykonywania innych czynności wynikających z umów, o których mowa w § 1 ust. 3,  
w tym do akceptacji sprawozdania z wykonania zadania publicznego, upoważnia się, 
każdego z osobna: 

1) Waldemara Kulińskiego – Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

2) Joannę Sokołowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie; 

3) Agatę Kowalską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Administracyjno 
- Gospodarczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie. 

 

§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


