
 

 

 

Uchwała nr 441/311/22 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania 

publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, 

zadanie pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa 

mazowieckiego” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 57 ust. 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 23, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 

1 i ust. 2 i 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. 1038,1243,1535 i 2490) 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 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”1 

– uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa 

Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” poprzez dokonanie wyboru 

najlepszych ofert oraz udzielenie dotacji na ich realizację w łącznej kwocie 420 000,00 zł . 

2. Zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, o którym mowa w ust. 1,  

ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji 

udzielonych na realizację wybranych ofert stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym 

do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 

do uchwały. 

4. Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania 

określającej szczegółowe warunki wykonania zadania oraz wykorzystania dotacji. 

5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa 

Mazowieckiego na rok 2022 – przyjętym uchwałą nr 163/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  

z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 

rok2 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1039)– w dziale 754, rozdziale 75415, § 2820 – kwota 

500 000,00 zł i pochodzą ze środków własnych. 

  

 
1 Zmienionej uchwałą nr 155/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021 r. 
2 Zmienionej uchwałą nr 2/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. 

poz. 2116), uchwałą nr 7/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. 

poz. 2295). 



 

 

§ 2. 

1. Do podpisania umów, o których mowa w § 1 ust. 4, aneksów do umów oraz do rozwiązania tych 

umów upoważnia się: 

1. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

2. Waldemara Kulińskiego – Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

3. Joannę Sokołowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa     

Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

2. Do ważności czynności, o których mowa w ust. 1, konieczne jest działanie dwóch, spośród 

wymienionych w ust. 1, osób łącznie. 

3. Do wykonywania innych czynności wynikających z umów, o których mowa w § 1 ust. 4, w tym 

do monitorowania realizacji zadań, rozliczania dotacji w tym: akceptacji sprawozdań z wykonania 

zadania publicznego oraz żądania zwrotu niewykorzystanej dotacji, dotacji wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości upoważnia się, każdego indywidualnie: 

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. 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 441/311/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2022 r. 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego 
w obszarze Ratownictwo i ochrona ludności, zadanie „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” ze wskazaniem liczby 

punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 
Liczba 

punktów 

Wysokość 

przyznanej dotacji  

1 Rejonowe Płockie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Płocku 

Utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie Płocka i powiatu 

płockiego w roku 2022 

84 42 000,00 

2 Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

„WOPR – OS” w Ostrołęce 

Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego 

na rzece Narew w powiecie m. Ostrołęka, powiecie ostrołęckim i 

powiecie makowskim  

84 42 000,00 

3 Środowiskowo-Lekarskie 

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe w 

Radomiu 

Ratownictwo wodne na terenie Województwa Mazowieckiego w 2022 

roku 

82 42 000,00 

4 Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe w 

Radomiu 

Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz prowadzenie działań 

ratowniczych na obszarach wodnych Województwa Mazowieckiego 

81 41 000,00 

5 Legionowskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

Utrzymanie gotowości ratowniczej na Jeziorze Zegrzyńskim w 2022 r. 78 40 000,00 

6 Pułtuskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

Utrzymanie gotowości ratowniczej ,,Bezpieczna rz. Narew 2022" 78 40 000,00 



 

 

  
Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba 

punktów 

Wysokość 

przyznanej dotacji  

7 Żyrardowskie Powiatowe 

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego 

na obszarach wodnych Powiatu Żyrardowskiego 

77 39 000,00 

8 Piaseczyńskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych 

województwa mazowieckiego w 2022 roku 

76 39 000,00 

9 Nowodworskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu na obszarach 

zbiorników wodnych na terenie powiatu nowodworskiego w 2022 r. 

73 35 000,00 

10 Ochotnicza Straż Pożarna -

Ratownictwo Wodne w 

Nowym Dworze 

Mazowieckim 

Utrzymanie gotowości ratowniczej OSP-RW na obszarach wodnych 

powiatu nowodworskiego 

70 30 000,00 

11 Stołeczne Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych 

Województwa Mazowieckiego w roku 2022, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru m.st. Warszawy 

70 30 000,00 

  Łączna kwota dotacji: 

420 000,00 



 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 441/311/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2022 r. 

Zestawienie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego 
w obszarze Ratownictwo i ochrona ludności, zadanie „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”, które nie 

spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Liczba punktów/ lub Informacja   

o niespełnionych wymogach 

formalnych 

1. Powiatowe Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

Utrzymywanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych powiatu 

białobrzeskiego i grójeckiego w 2022 roku 

56 punktów 

2. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe w 

Ciechanowie 

Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych 

Województwa Mazowieckiego 

66 punktów 

  

 


