
 

 

Uchwała nr 35/23 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 28 lutego 2023 r. 

 
zmieniająca uchwałę 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 2023 rok” 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 166/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2022 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 2023 rok” w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10: 

a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

Lp. Nazwa zadania Termin ogłoszenia 

konkursu/  

obowiązywania 

umowy 

1.  Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

ich rodzin 

Umowa wieloletnia 

na lata 2021-2023 

2.  Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, 
zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem 
nowych technologii 

Umowa wieloletnia 

na lata 2021-2023 

3.  Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

i ich rodzin 

I/II kwartał 2023   

 

4.  Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży I/II kwartał 2023   

 

5.  Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób 

starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera 

I/II kwartał 2023 

(zadanie 

wieloletnie 

planowane na lata 

2023–2025) 

6.  Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami 

otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera 

I/II kwartał 2023 

(zadanie 

wieloletnie 

planowane na lata 

2023–2025) 



 

 

  

7.  Z Alzheimerem na co dzień - pomocna dłoń dla osób chorujących oraz ich rodzin I/II kwartał 2023 

8.  Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności 

i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

9.  Partycypacja seniorów w życiu społecznym Umowa wieloletnia 

na lata 2021–2023 

10.  Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek Umowa wieloletnia 

na lata 2021–2023 

11.  Bony społeczne dla seniorów Umowa wieloletnia 

na lata 2021–2023 

12.  Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów Umowa wieloletnia 

na lata 2021–2023 

13.  Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów Umowy wieloletnie 

na lata 2021–2023 

14.  Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

15.  Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej Umowy wieloletnie 

na lata 2021–2023 

16.  Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów I kwartał 2023 

(zadanie 

wieloletnie 

planowane na lata 

2023–2024) 

17.  Zielona ekonomia społeczna I kwartał 2023 

(zadanie 

wieloletnie 

planowane na lata 

2023–2024) 

18.  Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza I kwartał 2023 

(zadanie 

wieloletnie 

planowane na lata 

2023–2025) 

19.  Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami 

wynikającymi z zaburzeń psychicznych 

I/II kwartał 2023 

(zadanie 

wieloletnie 

planowane na lata 

2023–2024) 



 

 

6) w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” 

Lp. Nazwa zadania Termin ogłoszenia 

konkursu 

1.  Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego 

wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – 

aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby 

II kwartał 2023 

2.  Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin 

osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio 

zaangażowanych  w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących 

procesu integracji osób niepełnosprawnych  w najbliższym środowisku 

i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej 

oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy  z osobami 

niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy   

w procesie ich rehabilitacji 

II kwartał 2023  

3.  Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:  

1) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; 

2) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób 

z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością 

intelektualną; 

3) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem 

i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych 

i w różnych środowiskach  

II kwartał 2023 

4.  Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób 

niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:  

1) doradztwo zawodowe; 

2) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej 

i zawodowej; 

3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa 

pracy, mających  na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy 

i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

II kwartał 2023 

5.  Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych 

i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 

dziedzinach 

II kwartał 2023 

6.  Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy 

– przewodników 

II kwartał 2023 

7.  Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub 

wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności 

asystencji osobistej 

II kwartał 2023 



 

 

b) w pkt 7 w tabeli lp. 7 otrzymuje brzmienie: 

2) w § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

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

8.  Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

i ich otoczenia w latach 2022–2024 

Umowa wieloletnia 

na lata 2022–2024 

9.  Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

i ich otoczenia w latach 2023–2025 

IV kwartał 2022/  
I kwartał 2023 

(zadanie 
wieloletnie 

planowane na lata 
2023–2025) 

7. Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej Umowa wieloletnia 

na lata 2021-2023 

Ogłoszenie 

konkursu  

III/IV kwartał 2023 

na lata 2024-2028 

Lp. Nazwa zadania Termin 

ogłoszenia 

konkursu 

1.  Patriotyzm.  

Inicjatywy mające na celu podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji 

narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej i 

obywatelskiej. Upamiętnienie osób i miejsc zasłużonych dla Mazowsza. W ramach 

zadania wspierane będą również projekty upamiętniające osoby oraz wydarzenia, 

które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej Polski. 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

2.  Kultura puka do drzwi. 

Przełamywanie wykluczenia terytorialnego z kultury, likwidowanie tzw. białych plam 

na mapie kulturalnej województwa poprzez inicjowanie działań kulturalnych 

bezpośrednio w środowiskach lokalnych. 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

3.  Kultura łączy pokolenia. 

Projekty mające za zadanie przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze, poprzez 

odpowiedzialne i aktywne włączanie w nie różnych grup wiekowych. 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

4.  Kultura buduje spójność. 

Inicjatywy zmierzające do włączenia twórczości artystycznej w odbudowywanie 

spójności społecznej w województwie mazowieckim. Ich celem ma być skuteczne 

przełamywanie wykluczenia poprzez projekty o wysokiej wartości artystycznej. 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 



 

 

5.  Zabytki i muzea – żywe atrakcje. 

Projekty promujące takie formy i koncepcje opieki nad dziedzictwem kulturowym – 

zasobami muzealnymi i zabytkami, które zbudują wokół dziedzictwa żywą 

atrakcyjność, wkomponowaną w programy turystyczne, promocyjne, edukacyjne, 

społeczno-animacyjne lub aktywizacyjno-gospodarcze 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

6.  To także nasze dziedzictwo. 

Inicjatywy kulturalne mające na celu: 

1) podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, 

szczególnie nakierowane na dbałość o ocalenie ginących wątków tradycji  

(np. warsztaty ginących zawodów, przeglądy regionalne itp.); 

2) wartościowe przetwarzanie wątków tradycji kulturowej regionu w realizacje 

artystyczne adresowane do współczesnego odbiorcy; 

3) przywracanie dziedzictwa grup etnicznych, narodowości, wspólnot religijnych, 

środowisk społecznych i zawodowych, które stały się nieobecne w krajobrazie 

społecznym współczesnego województwa mazowieckiego i nie mogą same 

zaopiekować się pamiątkami swojej historii, a także działania nakierowane 

na upowszechnianie dziedzictwa historycznego 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

7.  Kultura zaprasza.  

Projekty służące „wyjściu” sztuki z gmachów instytucji i jej ciekawej prezentacji 

szerokiemu gronu odbiorców, dotychczas mającemu jedynie incydentalny kontakt 

z działalnością artystyczną. Wspierane będą projekty na wysokim poziomie 

artystycznym. 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

8.  Kultura podniebna – kultura podziemna.  

Inicjatywy polegające na twórczym łączeniu projektów artystycznych z zakresu 

tzw. „kultury wysokiej” z kulturą alternatywną. 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

9.  Niech nas poznają.  

Projekty mające na celu promowanie wzajemnego poznawania się grup odmiennych 

kulturowo poprzez działalność artystyczno – edukacyjną oraz animacyjno – kulturalną. 

Podejmowane inicjatywy powinny w ciekawy sposób prezentować tożsamość 

środowisk poczuwających się do odrębności kulturowej.  

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

10. Kto ty jesteś?  

Inicjatywy promujące dialog artystyczny jako narzędzie przełamywania wzajemnych 

stereotypów między środowiskami i grupami społecznymi postrzeganymi jako 

kulturowo wzajemnie na siebie zamknięte. 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

11. Wokół wspólnoty.  

Projekty artystyczne, edukacyjno-kulturalne oraz animacyjne formułujące na nowo 

pojęcie wspólnoty w kontekście współczesności województwa mazowieckiego. 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

12. Mazowieckie klastry kreatywne.  

Działania mające na celu weryfikację stanu, potencjału, możliwości oraz tendencji 

sektora kreatywnego oraz sektora kultury w zakresie tworzenia w województwie 

mazowieckim klastrów kreatywnych oraz projekty wspierające powstawanie klastrów. 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 



 

 

3) w § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” 

Lp. Nazwa zadania Termin 

ogłoszenia 

konkursu 

1. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – funkcjonowanie 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

I/II kwartał 2023 

(zadanie 

wieloletnie 

planowane na 

lata 2023–2024) 

4) w § 20 w ust. 4:  

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym” wynosi 27 600 000 zł;”, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” wynosi 5 299 750 zł;”, 

c) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie: 

„12) „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” wynosi 5 600 000 zł;  

13) „Ratownictwo i ochrona ludności” wynosi 1 500 000 zł;”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

13. Wyobraźnia i wiedza. 

Inicjatywy wspierające nawiązywanie partnerstw i tworzenie projektów łączących 

naukę z działalnością artystyczną/kulturalną. 

IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

14. Letnia szkoła archeologii IV kwartał 2022/ 

I kwartał 2023 

15.  Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowsze  I kwartał 2023 



 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. „Roczny program współpracy Województwa 

Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” został uchwalony przez Sejmik 

Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 166/22 w dniu 22 listopada 2022 r.  („Program”). 

Uchwalony Program wymaga zmian, które wskazano poniżej: 

1) Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wystąpiło z prośbą o dodanie w § 10 w pkt 5 i 6 

Programu nowych zadań:  

a) „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami 

wynikającymi z zaburzeń psychicznych” na lata 2023-2024 (w budżecie Województwa 

Mazowieckiego zabezpieczono środki finansowe w kwocie 6 500 000 zł na realizację 

zadania, które będzie polegało na utworzeniu i rozwinięciu na Mazowszu sieci 

nowoczesnych punktów, ośrodków wsparcia w celu budowy jak najbardziej skutecznego 

systemu wsparcia dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych), 

b) „Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie 

niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej” 

(27 grudnia 2022 r. wszedł w życie „Wojewódzki program wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy 

w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie 

mazowieckim na lata 2022-2025”, w którym jest  opisane Działanie 2.2.1. (str.23): 

„Zlecanie organizacjom pozarządowym świadczenia usług wspierających, które mają 

na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, 

w szczególności usług asystencji osobistej”. W związku z powyższym dodano zadanie 

dot. asystencji osobistej, które będzie finansowane ze środków PFRON). 

2) Departament Kultury, Promocji i Turystyki wystąpił z prośbą o wprowadzenie w Programie 

nowego zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu”, na którego 

realizację przeznaczono 2 000 000 zł. Propozycja dodania ww. zadania została zgłoszona przez 

Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

3) Biuro ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności (Departament Organizacji) wystąpiło 

z prośbą o zmianę w Programie w zakresie zwiększenia środków finansowych na zadanie 

pn. „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – funkcjonowanie Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego” do 100 000 zł na rok 2023 i 2024 oraz ponowne 

ogłoszenie konkursu na przełomie I/II kwartału 2023 r.  

Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w Rocznym programie współpracy Województwa 

Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.  Uchwałą 

nr 1517/352/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 października 2022 r. ogłoszono 

konkurs na realizacje ww. zadania. Z uwagi na fakt, że jedyna złożona w konkursie oferta nie 

spełniła wymogów formalnych, konkurs został unieważniony.  



 

 

4) Biuro Bezpieczeństwa Publicznego (Departament Organizacji) wystąpiło z prośbą o zwiększenie 

kwoty środków z 500 000 zł do 1 500 000 zł na realizację zadań w obszarze „Ratownictwo 

i ochrona ludności”. Zwiększenie środków na zadanie pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej 

na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” zostało zgłoszone przez Radnych Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego. 

Konsultacje 

Zmiana Programu została poddana konsultacjom społecznym zgodnie z trybem określonym 

w Regulaminie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności 

Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. Jedna organizacja pozarządowa zgłosiła doprecyzowanie terminów 

realizacji w trzech zadaniach. Ich treść oraz informację dotyczącą możliwości ich uwzględnienia opisano 

w tabeli będącej częścią niniejszego Uzasadnienia – tabela. 

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego nie zgłosiła uwag i pozytywnie odniosła się   

do zmian.  



 

 

Tabela 

Zestawienie uwag i propozycji zgłoszonych na etapie konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę 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 2023 rok” 

L.p. Zapis w Programie 

współpracy na 2023 rok do 

którego zgłaszane są uwagi 

wraz z nr paragrafu, ustępu, 

punktu 

Sugerowana zmiana 

(konkretna propozycja 

nowego brzmienia paragrafu, 

ustępu, punktu)   

Uzasadnienie Sposób rozpatrzenia 

uwagi/propozycji 

I II III IV V 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” 

1. W § 10: 

a) pkt 5 i 6 otrzymują 

brzmienie: 

„5) w obszarze „Działalność 

na rzecz integracji 

i reintegracji zawodowej 

i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” 

Tabela, punkty: 

16. Włączenie ekonomii 

społecznej w proces 

kształcenia studentów 

I kwartał 2023 - I kwartał 

2023 

W § 10: 

a) pkt 5 i 6 otrzymują 

brzmienie: 

„5) w obszarze „Działalność 

na rzecz integracji 

i reintegracji zawodowej 

i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym” 

Tabela, punkty: 

16. Włączenie ekonomii 

społecznej w proces 

kształcenia studentów 

I kwartał 2023 - I kwartał 

2023/ umowy wieloletnie na 

lata 2023-2025 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” 

proponuje doprecyzowanie zapisów projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę 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 2023 rok w zakresie przedstawionym 

w poprzedniej kolumnie, czyli czytelne określenie, iż realizacja 

określonych zadań będzie mogła być prowadzona w ramach 

umów wieloletnich na lata 2023-2025. 

Zapisy konsultowanej Uchwały nie wskazują w sposób czytelny 

i jednoznaczny, iż zaplanowane na I Kwartał 2023 roku konkursy 

będą dotyczyły projektów realizowanych nie tylko w roku 2023, 

ale także w latach kolejnych. Realizacja takich projektów w ciągu 

jednego roku budżetowego byłaby niewłaściwa z punktu 

widzenia celu, jaki przyświeca realizacji tych zadań. Ich charakter 

wymaga długofalowych działań pozwalających na faktyczną 

Stanowisko Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej  

Propozycja została uwzględniona 

częściowo. 

 

Jednakże nie wszystkie trzy 

zadania będą realizowane 

w latach 2023-2025. 

Zadania pn.: „Włączenie 

ekonomii społecznej w proces 

kształcenia studentów” 

i „Zielona ekonomia społeczna” 

będą realizowane w latach 2023-

2024. 
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17. Zielona ekonomia 

społeczna I kwartał 2023 – 

I kwartał 2023 

18. Popularyzacja ekonomii 

społecznej w świadomości 

mieszkańców Mazowsza 

I kwartał 2023 – I kwartał 

2023 

17. Zielona ekonomia 

społeczna I kwartał 2023 – 

I kwartał 2023/ umowy 

wieloletnie na lata 2023-2025 

18. Popularyzacja ekonomii 
społecznej w świadomości 
mieszkańców Mazowsza 
I kwartał 2023 – I kwartał 
2023/ umowy wieloletnie na 
lata 2023-2025 

zmianę społeczną, zaplanowanych w dłuższym okresie czasu, 

pozwalających na faktyczne opracowanie i wdrożenie rozwiązań 

mających przynieść realne i rzeczywiste skutki dla mieszkańców 

województwa mazowieckiego. Tego rodzaju zadania, dla ich 

pełnego, sprawnego i skutecznego wdrażania, powinny być 

realizowane w dłuższej perspektywie czasowej, pozwalającej 

zarówno na właściwą promocję działań projektowych, 

nawiązanie współpracy z PES działającymi na Mazowszu, 

wdrożenie zaplanowanego systemu wsparcia i faktyczną ocenę 

osiągniętych rezultatów i skutków prowadzonych działań. Kilka 

miesięcy (biorąc pod uwagę ogłoszenie konkursu w I kwartale 

2023 i procedurę oceny trwającą kilka tygodni – nie będzie 

to pełen rok kalendarzowy) to zbyt krótki okres, aby wdrożyć 

w sposób kompleksowy opracowane w ramach projektu 

rozwiązania. Tego rodzaju działania muszą być prowadzone 

w perspektywie wieloletniej, aby zaplanowane dla nich cele 

mogły być w pełni osiągnięte. Gdyby ich realizacja została 

ograniczona wyłącznie do jednego roku budżetowego - utracony 

byłby efekt kontynuacji działań i wykorzystania dotychczas 

zdobytych doświadczeń, opracowanych rozwiązań 

i ich rezultatów. 

Wnioskujemy więc o doprecyzowanie/zmianę zapisów 
zaproponowanych w projekcie Uchwały w punktach 16, 17 i 18 
wspomnianej obok Tabeli, aby zapisy te w sposób jasny 
i wyraźny wskazywały, iż zadania te będą mogły być realizowane 
w ramach umów wieloletnich na lata 2023-2025. 
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