
Uchwała nr 976/238/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego 

w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 
 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 4 ust. 1 pkt 4 i 16, 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 2020 r. poz. 1057) 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 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”1 - uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 636/224/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w 

sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań 

publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego”, załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zmienionej uchwałą nr 5/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r. 



UZASADNIENIE 

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 636/224/21 z dnia 27 kwietnia 2021 

roku rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych 

Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego”.  

Po ponownym przeanalizowaniu złożonych ofert, dwóch oferentów zrezygnowało  

z realizacji zadania publicznego, tj.: 

1. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Sokół” w Bodzanowie, zadanie  

pn. Jarmark Norbertański 2021. Przyznana kwota dotacji to 23 000,00 zł.  

2. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo”, zadnie pn. Kurpiowska 

Biesiada Weselna podczas „Wesela Kurpiowskiego 2021” w Kadzidle. Przyznana 

kwota dotacji to 23 000,00 zł.  

W związku z powyższym pojawiła się możliwość rozdysponowania kwoty 46 000,00 zł.  

na oferty znajdujące się na liście rezerwowej, przygotowanej w dniu 12 kwietnia 2021 r., przez 

komisję konkursową opiniującą oferty złożone w otwartym konkursie ofert.  

Powyższe oferty zostały przedstawione w Informacji dla Zarządu Województwa 

Mazowieckiego w sprawie listy rezerwowej ofert rekomendowanych do dofinansowania przez 

komisję konkursową opiniującą oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 

r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". 

Biorąc pod uwagę rekomendacje zawarte w Sprawozdaniu z posiedzenia komisji 

konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. 

niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zaproponowano udzielenie dotacji  

na realizację poniżej wymienionych zadań publicznych: 

1. Fundacja „La Fontaine”, zadanie pn. Kultura bardzo bliska. Proponowana kwota 

dotacji 26 000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, zadanie pn. Mazowieckie 

tęsknoty C.K. Norwida. Proponowana kwota dotacji 20 000,00 zł.  

 Środki finansowe na realizację tego zadania zostały zaplanowane w budżecie 

Województwa Mazowieckiego na rok 2021 – przyjętym uchwałą Nr 174/20 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej 

Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 669 z późn. zm.) 

– w dziale 921, rozdziale 92105 § 2360 – kwota 2 700 000,00 zł i pochodzą ze środków 

własnych. 


