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Uchwała nr  1796/19/19 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia  23 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. 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: Realizacja działań z zakresu wzmacniania 

potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności 

obywatelskiej 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 4 ust. 1 pkt 33,  art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) oraz uchwały nr 187/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 listopada 2019 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 2020 rok” – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. 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: Realizacja działań z zakresu wzmacniania 

potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności 

obywatelskiej, w celu wykonania zadań publicznych wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 

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

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 Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnikowi Marszałka 

Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
 

„Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2020 rok” wśród priorytetowych zadań publicznych zlecanych do realizacji 
organizacjom pozarządowym zawiera zadania z obszaru „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”. W obszarze tym realizowane 
będą dwa zadania: 

1) Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych 

oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej; 

2) Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora 

projektu. 

W związku z powyższym w celu wyboru podmiotów, którym zlecona zostanie realizacja 
powyższych zadań, niezbędne jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert. Procedura ogłoszenia  
i przeprowadzenia konkursu ofert wskazana jest w ustawie o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok oraz w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu 
Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Ogłoszenie konkursowe, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dotyczy zadania: 
„Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz 
budowania postaw aktywności obywatelskiej”. Wskazane w nim zostały szczegółowe wytyczne dla 
oferentów w zakresie przygotowania i składania ofert w tym konkursie, termin składania ofert, termin 
ogłoszenia wyników oceny formalnej, termin rozstrzygnięcia konkursów i realizacji wybranych zadań. 
W ogłoszeniu określona została maksymalna wartość dotacji oraz dopuszczalna liczba ofert możliwa 
do złożenia przez jednego oferenta. Ogłoszenie określa także formalne i merytoryczne kryteria oceny 
ofert, jak również kryteria wynikające ze specyfiki zadania publicznego. 

Na dotacje na realizację zadań 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” wybranych w konkursie w budżecie Województwa 
Mazowieckiego na 2020 rok w dziale 750 rozdziale 75018 zapisana została kwota 500 000,00 zł 
pochodząca z dochodów własnych województwa. Na realizację zadania, którego dotyczy niniejsza 
uchwała, zapisano kwotę 400 000,00 zł. 

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w delegaturach, na 
stronie internetowej Województwa www.mazovia.pl, na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w 
zakładce „Konkursy ofert”.  

Projekt ogłoszenia konkursowego skonsultowany został z członkami Mazowieckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. 

Wraz z ogłoszeniem konkursu ofert Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza jednocześnie 
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, działających 
na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w ogłaszanym 
konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie naboru ofert na formularzu stanowiącym 
załącznik do ogłoszenia o naborze. Szczegółowe zasady zgłaszania osób w naborze określa 
ogłoszenie, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/

