Uchwała nr 49/22
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2022 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 2022 rok”
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2022 r. poz. 547 i 583) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490)
– uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 132/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2021 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 2022 rok”1) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) realizację programów służących rozwojowi Województwa i poprawie jakości życia jego
mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, w szczególności:
a) promocję zdrowego i aktywnego stylu życia,
b) zwiększanie aktywności kulturalnej,
c) działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego Województwa,
d) poprawę infrastruktury turystycznej Województwa,
e) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
f) działania w zakresie edukacji, nauki, oświaty i wychowania,
g) prowadzenie i promowanie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
h) poprawę bezpieczeństwa publicznego w Województwie,
i) zwiększanie dostępności usług społecznych użyteczności publicznej (w interesie ogólnym),
m.in. w obszarze zdrowia, kultury, sportu, rekreacji i edukacji,
j) stymulowanie rozwoju osobistego mieszkańców Województwa z różnych środowisk,
k) reintegrację rodzin, ochronę macierzyństwa, wielodzietności oraz dzieci zagrożonych
sieroctwem, a także wspieranie rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych,
l) rozwój środowiskowych usług dla rodzin z dziećmi oraz tworzenie systemu rodzinnej pieczy
zastępczej i promocji idei rodzicielstwa adopcyjnego,
m) działania na rzecz kształtowania przestrzeni Województwa w poszanowaniu zasad ładu
przestrzennego, norm urbanistyczno-architektonicznych, a także budowy sprawnego
i zasobooszczędnego systemu transportu publicznego,
n) działania z zakresu profilaktyki uzależnień;”;
2) w § 11 w pkt 1 w tabeli l.p. 5 otrzymuje brzmienie:

5.

1)

Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu
Sportu Młodzieżowego

Zmienionej uchwałą nr 155/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021 r.

II kwartał 2022

3) w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zadania publiczne wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa
Mazowieckiego
L.p.

Zadanie

1.

VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza

2.

Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)

3.

Letnia szkoła archeologii – szukamy skarbów na północnym pograniczu
Mazowsza

Termin
ogłoszenia
konkursu
IV kwartał 2021/
I kwartał 2022
IV kwartał 2021/
I kwartał 2022
II kwartał 2022

4) w § 21 ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację przez organizacje pozarządowe
zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego na 2022
rok wynosi 1 998 450 zł i pochodzi z dochodów własnych Województwa.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5a 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 2022 rok” został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego
uchwałą nr 132/21 w dniu 12 października 2021 roku, zmienioną uchwałą nr 155/21 z dnia 23 listopada
2021 r. („Program”).
Uchwalony Program wymaga zmian, które wskazano poniżej:
1)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wystąpiło z prośbą o dodanie w § 2 ust. 2 pkt 2
Programu kolejnego celu współpracy o treści: „działania z zakresu profilaktyki uzależnień”.
Zadaniem samorządu województwa określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii jest m.in.
prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej, a także
leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych. Profilaktyka uzależnień
i rozwiązywanie związanych z nimi problemów społecznych jest jednym z priorytetowych
działań samorządu Województwa Mazowieckiego, dlatego tez kluczowe jest wskazanie jej
w celach współpracy jako jednego z elementów zaspokajania potrzeb i podnoszenia poziomu
życia mieszkańców.

2)

Departament Edukacji Publicznej i Sportu wystąpił z prośbą o zmianę nazwy zadania
nr 5 w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, która po zmianie brzmiałaby
następująco:
„Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu
Młodzieżowego”.
Obecnie ww. zadanie ujęte w Programie pn. „Wspieranie szkolenia sportowego kadry
wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Mazowsza, wytypowanych na podstawie
osiąganych wyników sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży”
jest autorskim projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego, polegającym
na wspieraniu finansowym szkolenia sportowego w wybranych klubach sportowych, które
osiągają wyniki w systemie współzawodnictwa i rywalizacji sportowej na zasadach określonych
w Systemie Sportu Młodzieżowego. Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym oczekiwaniom
środowiska sportowego, zaproponowano wdrożenie systemu premiowania młodych
sportowców za osiągane wyniki sportowe, który umożliwi im uzyskanie gratyfikacji finansowej
na zakończenie pewnego okresu szkoleniowego. W związku z powyższym wprowadzona
zmiana wymaga zaktualizowania nazwy zadania i zmiany terminu ogłoszenia konkursu
na II kwartał 2022 r.

3)

Departament Kultury, Promocji i Turystyki wystąpił z prośbą o wprowadzenie w Programie
kolejnego zadania wybranego do realizacji w budżecie obywatelskim Województwa
Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu
Mazowsza” na kwotę 49 750 zł. Pierwotnie zadanie miało być realizowane przez Muzeum
Mazowieckie w Płocku, które wycofało się z działania. W związku z tym nastąpiła konieczność
zmiany formy realizacji na powierzenie zadania organizacjom pozarządowym i tym samym
włączenie zadania do Programu na 2022 rok.

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
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ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi.
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego nie zgłosiła uwag i pozytywnie odniosła się
do zmian.
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