
Uchwała nr 734/134/20 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację  

w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze 

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze 

„Działania na rzecz profilaktyki 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 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 2, 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 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. 

poz. 284) oraz uchwały 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 uchwale nr 285/107/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 r.  

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego 

Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki 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” w załączniku nr 1 do uchwały 

w rozdziale VI „Terminy i tryb wyboru oferty” ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Przewidywany 

termin rozstrzygnięcia konkursu to: 26 czerwca 2020 r.”. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 


