
 

 

Uchwała nr 1006/329/22 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022–2024 zadań 

publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych”, zadania: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych i ich otoczenia” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, 

art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.1)), uchwały nr 162/21 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Mazowieckiego na lata 2022–20382) oraz uchwały nr 132/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 12 października 2021 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 2022 rok”3) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022–2024 zadań publicznych 

Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, 

zadanie pn. „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich 

otoczenia”, w celu wykonania zadań publicznych wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji, o którym mowa w ust. 1, nastąpi 

w formie powierzenia. 

3. 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 najlepszych ofert, zatwierdzenie wyboru i przekazanie środków na realizację zadań, 

o których mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Województwa 

Mazowieckiego. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490 oraz 
z 2022 r. poz. 857 i 1079. 
2) Zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 1/22 z dnia 25 stycznia 2022 r., nr 6/22 z dnia 22 lutego 
2022 r., nr 19/22 z dnia 22 marca 2022 r., nr 37/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 60/22 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 663/319/22 Zarządu 
Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Mazowieckiego na lata 2022–2038. 
3) Zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 155/21 z dnia 23 listopada 2021 r. oraz nr 49/22 z dnia 
26 kwietnia 2022 r. 



 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


