
 

 

Uchwała nr 5/21 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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 2021 rok” 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale nr 163/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 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 2021 rok” załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 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 2021 rok został uchwalony przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego uchwałą nr 163/20 w dniu 15 grudnia 2020 roku („Program”). 

Uchwalony Program wymaga zmian, które wskazano poniżej: 

 

Budżet Obywatelski Mazowsza 

Zakończyła się I edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, w ramach której m.in. wybrano 

6 projektów, gdzie departamenty na etapie oceny wskazały formę realizacji jako powierzenie zadania 

w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność 

wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowy  § 36 w treści programu o następującej 

treści:  

„§ 36. 

1. Zadania publiczne wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza: 

 

2. W ramach zadania wymienionego w ust. 1 planuje się podpisanie 6 umów, po jednej na realizację 

każdego z zadań. 

3. Przeprowadzenie konkursu oraz bieżące monitorowanie realizacji zadań określonych w ust. 1  l.p. 

1-3 należy do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu, a zadań określonych w ust. 1 l.p. 

4-6 należy do  Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu.”. 

 

COVID-19 

             W związku z trwającą epidemią Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 

1 000 000,00 zł na realizację działań mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie 

skutków epidemii COVID-19. Zmiana wprowadzona do Programu polega na  Dodaniu § 37 

o następującej treści: 

„§ 37. 

L.p. Zadanie Termin ogłoszenia 
konkursu 

1. Zrozumieć świat przez doświadczenia I kwartał 2021 r. 

2. 100-etka Lema! Regionalny Festyn naukowo-literacki I kwartał 2021 r. 

3. 
Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci 

i dorosłych I kwartał 2021 r. 

4. 
Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego 

poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej I kwartał 2021 r. 

5. Stara Szopa I kwartał 2021 r. 

6. VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza I kwartał 2021 r. 
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1. „Zadanie publiczne mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii 

COVID-19: 

Lp. Zadanie 
Termin ogłoszenia 

konkursu 

1. 
Działania mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie 

skutków epidemii COVID-19 
nie dotyczy 

 

2. Zadanie wymienione w ust. 1  realizowane będzie w trybie określonym w art. 15zzm  ustawy  z  dnia  2  marca  

2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1842 z późn. zm.1). W jego ramach planuje się podpisanie ok. 70 umów.  

3. Przeprowadzenie naboru oraz bieżące monitorowanie realizacji zadania wymienionego w ust. 1 należy  

do Departamentu Organizacji Urzędu.”. 

W związku z wstawieniem nowych § 36 i § 37 - numeracja kolejnych zwiększyła się o 2. 

 

Ochrona powietrza 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył o 100 000,00 zł kwotę w obszarze „Ekologia 

i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” na zadania związane z edukacją 

w zakresie ochrony powietrza, ochrony środowiska przed hałasem oraz w zakresie gospodarki 

odpadami. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 43 ust. 13. 

 

Zmiany w budżecie a Program 

Kolejną istotną zmianą jest odstąpienie od każdorazowego nowelizowania kwot zapisanych 

w Programie współpracy w przypadku ich zmiany w budżecie województwa. Uzasadnieniem tej 

propozycji jest fakt, że ustawodawca wprowadził wymóg określenia w Programie środków 

„planowanych”, co rozumieć należy jako podanie tej kwoty w wysokości prognozowanej.  Celem tej 

regulacji jest to, aby podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wiedziały, w jakich 

granicach finansowych współpraca w ramach programu będzie się odbywać i czy warto o te środki 

występować w konkursie ofert2. Natomiast realizacja Programu może odbiegać od założeń i nie jest 

konieczne dostosowywanie pierwotnego do rzeczywistości. Sejmik zostanie poinformowany 

o zaistniałych różnicach w sprawozdaniu z realizacji Programu. Ponadto, biorąc pod uwagę bieżącą 

sytuację, w szczególności związaną ze stanem epidemii, należy liczyć się z okolicznościami, w których 

konieczne będzie szybkie działanie. Zmiana Programu wymagająca przeprowadzania konsultacji, może 

takie działania utrudniać lub wręcz uniemożliwiać. 

Dla zachowania zdefiniowanych w programie zasad współpracy, w szczególności partnerstwa, 

suwerenności i jawności zobowiązano Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego 

do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, aby w przypadku zmiany kwot środków 

przeznaczonych na współpracę z organizacjami każdorazowo informował Mazowiecką Radę 

Działalności Pożytku Publicznego oraz publikował komunikat na stronie internetowej 

www.dialog.mazovia.pl. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 43 ust. 23 i 24. 

 

Dane osobowe 

W załączniku nr 1 do „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 2021 rok” zmieniona została klauzula informacyjna 

dotycząca   przetwarzania danych osobowych. 

 

 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255 i 2275. 
2 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2014 r. II OSK 208/14 

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

Zmiana Programu została poddana konsultacjom, społecznym zgodnie z trybem określonym 

w Regulaminie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności 

Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Programu został również skonsultowany z Mazowiecką Radą 

Działalności Pożytku Publicznego, wśród zadań której ustawa w art. 41a ust. 2 pkt. 1 wymienia 

wyrażanie opinii w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.  Rada nie zgłosiła 

uwag i pozytywnie odniosła się do zmian. 

 

 


