
Uchwała nr 1493/351/22 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 września 2022 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w siódmym terminie naboru ciągłego 
na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność 
na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie 
określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, 
zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”  
 

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 33, art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 1 

pkt 1 i 2 i ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812)  oraz § 86 ust. 2 i 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 zadań publicznych Województwa 

Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych” poprzez 

dokonanie wyboru najlepszych ofert wskazanych w załączniku, o którym mowa w ust. 2, w siódmym 

terminie naboru ciągłego oraz udzielenie dotacji na ich realizację w łącznej kwocie 12 500 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 do uchwały. 

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

określającej szczegółowe warunki wykonania zadania oraz wykorzystania dotacji. 

4. 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 750, rozdziale 75018, § 2360 i pochodzą 

ze środków własnych. 

 
1) Zmienioną uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 155/21 z dnia 23 listopada 2021 r. oraz nr 49/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. 
2) Zmienioną uchwałą nr 2/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2116), uchwałą 

nr 7/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2295), uchwałą nr 20/22 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3648), uchwałą nr 38/22 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5872), uchwałą nr 61/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

24 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6062), uchwałą nr 86/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 r. 

(Dz. Urz  Woj. Maz. poz. 6974), uchwałą nr 103/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 

poz. 7768) oraz uchwałą nr 125/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 września 2022 r..   

 



§ 2. 

1. Do podpisania umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, aneksu do umowy oraz do rozwiązania tej 

umowy upoważnia się: 

1) Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego; 
2) Waldemara Kulińskiego – Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

3) Sarę Michalską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

2. Dla ważności czynności, o których mowa w ust. 1, wymagane jest złożenie oświadczenia woli 

jednoosobowo przez Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego albo łącznie 

przez dwie osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.  

3. Do wykonywania innych czynności wynikających z umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, w tym 

do monitorowania realizacji zadania, rozliczenia dotacji w tym: akceptacji sprawozdania 

z wykonania zadania publicznego oraz żądania zwrotu niewykorzystanej dotacji, dotacji 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości upoważnia się, każdego 

z osobna: 

1) Waldemara Kulińskiego – Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

2) Sarę Michalską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnikowi Marszałka 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


