
Uchwała nr 1016/145/20 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 14 lipca 2020 r.  

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań 

publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz wyboru ofert i udzielenia dotacji 

podmiotom, których oferty zostały wybrane  
 

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 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 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 na realizację w 2020 r. zadań 

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

i dziedzictwa narodowego” wybiera się, w celu zlecenia realizacji 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 załączniku do uchwały, dotacji na realizację  

w województwie mazowieckim w 2020 roku zadań publicznych w obszarze „Kultura, 

sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w łącznej kwocie 2 700 000,00 zł. 

2. Szczegółowe warunki wykonania zadań, o których mowa w § 1, oraz wykorzystania  

i rozliczenia przyznanej dotacji zostaną określone w indywidualnych umowach zawartych 

z podmiotami, wymienionymi 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 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej 

Województwa Mazowieckiego na 2020 rok, z późn. zm.1 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15705) 

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

własnych. 

 

 
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), uchwałą nr 62/20 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5952), uchwałą nr 72/20 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7022) oraz uchwałą nr 94/20 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2020 r. 
 



§ 3. 

1. Do podpisania umów, o których mowa w § 2 ust. 2, aneksów do umów oraz  

do rozwiązywania tych umów, upoważnia się łącznie 2 spośród wymienionych osób:  

1) Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

2) Janinę Ewę Orzełowską – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego; 

3) Wiesława Mariusza Raboszuka – Wicemarszałka; 

4) Elżbietę Lanc - Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego; 

5) Rafała Rajkowskiego - Wicemarszałka; 

6) Pawła Cukrowskiego – Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;  

7) Magdalenę Biernacką – Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

8) Izabelę Stelmańską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

2. Do wykonywania innych czynności wynikających z umów, o których mowa w § 2  

ust. 2, w tym do akceptacji sprawozdania z wykonania zadania publicznego, upoważnia 

się, indywidualnie:  

1) Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

2) Janinę Ewę Orzełowską – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego; 

3) Wiesława Mariusza Raboszuka – Wicemarszałka; 

4) Elżbietę Lanc - Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego; 

5) Rafała Rajkowskiego - Wicemarszałka; 

6) Pawła Cukrowskiego – Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;  

7) Magdalenę Biernacką – Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

8) Izabelę Stelmańską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Na podstawie zapisów „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa 

Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” Zarząd 

Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 94/99/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 20 stycznia 2020 r. zmienioną 21 kwietnia 2020 r. oraz 2 czerwca 2020 r., ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego 

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

W związku z ogłoszonym konkursem, uchwałą nr 851/138/20 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2020 r., powołana została komisja konkursowa opiniująca 

oferty złożone w ww. konkursie ofert. 

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 26 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Komisja dokonała oceny 

merytorycznej 412 ofert w oparciu o kryteria ustalone przez Zarząd Województwa i podane  

do publicznej wiadomości w ogłoszeniu konkursowym, w którym określono również liczbę 

punktów przypadających na poszczególne kryteria oceny. Zgodnie z przyznaną punktacją 

sporządzono listę rankingową ofert, na podstawie której dokonano podziału środków.  

Z posiedzenia komisji zostało sporządzone sprawozdanie. Ocenę wprowadzono do systemu 

Witkac.pl.  

Komisja konkursowa zaproponowała dofinansowanie 138 ofert dotyczących realizacji,  

w województwie mazowieckim w 2020 r., zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w wysokości 2 700 000,00 zł. 

Środki finansowe na realizację zadań publicznych zostały zaplanowane w budżecie 

Województwa Mazowieckiego na rok 2020 – przyjętym uchwałą nr 226/19 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej 

Województwa Mazowieckiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15705 z późn. zm.) –  

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

własnych. 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu 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” oraz na stronie 

portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl. 

 

 

 

http://www.mazovia.pl/
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