
Uchwała nr 919/141/20 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 
 
 

w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych  
Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 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 14, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 15 i art. 16 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 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. 
W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla ofert złożonych w terminie 
do 25 lutego 2020 r., dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych Województwa 
Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”, 
wybiera się, celem zlecenia zadań publicznych w formie wspierania tych zadań, oferty 
podmiotów wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do uchwały. 
 

§ 2. 
1. Udziela się podmiotom, o których mowa w § 1, dotacji na realizację w Województwie 

Mazowieckim zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie” w okresie od podjęcia niniejszej uchwały przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego do 15 grudnia 2020 r., w wysokości określonej 
w załączniku do uchwały, na łączną kwotę 600 000 zł. 

2. Szczegółowe warunki wykonania zadań oraz wykorzystania dotacji zostaną określone 
w indywidualnych umowach zawartych z podmiotami, o których mowa w załączniku do 
uchwały. 

3. Środki finansowe na dotacje, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie 
Województwa Mazowieckiego na rok 2020 – przyjętym uchwałą nr 226/19 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Mazowieckiego na 2020 rok1) (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15705), w dziale 
801, rozdziale 80195, § 2360 – kwota 600 000 zł i pochodzą z dochodów własnych. 

4. Do podpisania umów, aneksów do umów oraz do rozwiązywania umów, o których mowa 
ust. 2, upoważnia się: 
1) Elżbietę Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego; 
2) Mirosława Krusiewicza - Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 
3) Mariusza Młynarczyka – Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej  

i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
5. Do ważności czynności, o których mowa w ust. 4, wymagane jest łączne działanie 

dwóch spośród osób wymienionych w ust. 4. 
                                                
1) Zmienionej uchwałą nr 24/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 
1707), uchwałą nr 32/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3319) oraz 
uchwałą nr 62/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5952) 



 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


