
Uchwała nr 780/232/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 25 maja 2021 r. 

 

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

zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie 

realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci  

i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie 

wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 56 ust. 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 11 ust. 1 pkt 1 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 § 81 ust. 2 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 rok1) – uchwala się,  

co następuje:  

§ 1. 

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego 

Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych  

lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami 

alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech” – poprzez 

dokonanie wyboru najlepszych ofert oraz udzielenie dotacji na ich realizację w łącznej 

kwocie 1 500 000 zł.  

2. Pełne rozstrzygnięcie otwartego konkursu, o którym mowa w ust. 1, w postaci 

zestawienia ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, 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 umów na realizację 

zadania, określających szczegółowe warunki wykonania zadania oraz wykorzystania 

dotacji. 

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, 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 

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

 



Województwa Mazowieckiego na 2021 rok2) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 669), 

w dziale 851, w rozdziale 85154 § 2360 i pochodzą z opłat celowych za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

 

§ 2. 

1. Do podpisania umów, o których mowa w § 1 ust. 3, aneksów do umów, rozwiązania umów 

oraz podejmowania czynności materialno-technicznych związanych z procesem 

zawierania umów oraz aneksów i realizacją umów, w szczególności do akceptacji 

dyspozycji płatności i akceptacji rozliczenia dotacji, upoważnia się Aleksandra 

Kornatowskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej. 

2. Upoważnia się Mariusza Budziszewskiego – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny – do czynności,  

o których mowa w ust. 1, w przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości 

pełnienia obowiązków służbowych przez Aleksandra Kornatowskiego – pełniącego 

obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

3. Upoważnia się Elżbietę Bogucką – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej ds. Społecznych – do czynności, o których mowa w ust. 1, w przypadku 

nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez 

Aleksandra Kornatowskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej przy jednoczesnej nieobecności w pracy lub braku możliwości 

pełnienia obowiązków służbowych przez Mariusza Budziszewskiego – Zastępcę 

Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Profilaktyki Uzależnień 

i Wspierania Rodziny. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
2 Zmienioną uchwałą nr 2/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. 

Maz. poz. 1000), uchwałą nr 7/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 3534), uchwałą nr 23/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 2518) i uchwałą nr 53/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r. 


