
Uchwała nr 234/27/19 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 lutego 2019 r. 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań 
publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii” 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500), art. 4 ust. 1 pkt 32,  
art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723  
i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) oraz uchwały nr 157/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 16 października 2018 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 2019 rok” – uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. następujących zadań publicznych 
Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”: 
1) Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń 

wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 
substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów 
leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia; 

2) Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób 
używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące działalność 
edukacyjną i inne; 

3) Wspieranie realizacji programów reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych; 

4) Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych  
do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających 
środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 
psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy. 

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 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 pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


