
  
  

Konsultacje 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 
2022 rok” 
 
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego 

programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.  

 

Najważniejsze zmiany to: 
 

1) dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa 

Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu 

organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania 

projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3, § 13 pkt 3 oraz   

§ 15 pkt 2;  

2) kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania 

publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”   

w latach 2023 - 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. 

Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1. 

 

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!  

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r. 
 

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały? 

Projekt uchwały został:  

1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na 
stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;  

2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie 
Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl; 

3) wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 
ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie:  
a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,  

b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,  

c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38, 

d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,  

e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 

f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 

g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3, 

h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17. 

 

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały? 

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 27 października do 9 listopada 
2021 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów: 

http://bip.mazovia.pl/
http://mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/


  
  

1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,   

ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 

2022”; 

2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany 

w Programie współpracy 2022”: 

a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,  

b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,  

c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38, 

d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,  

e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 

f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 

g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3, 

h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17; 

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”; 

4) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;  

5) drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki 

podawczej urzędu. 
 

Dodatkowe informacje 

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu   

i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: dialog@mazovia.pl.  

 

Uwaga! 

Obowiązuje stan epidemii, tak więc w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do 

udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez e-PUAP.  

W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo: 

 przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania    

z właściwym pracownikiem urzędu,  

 przyjmowani pojedynczo,  

 zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu 

od innych osób. 

 

mailto:dialog@mazovia.pl
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm
mailto:dialog@mazovia.pl


 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1687/267/21 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 października 2021 r. 
 

 

Uchwała nr …/… 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia ……………………… 2021 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 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 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 i 1535) – 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” w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 w pkt. 8 w tabeli l.p. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 

2) w § 11 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zadania publiczne wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa 

Mazowieckiego 

 

1.  Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

Umowa wieloletnia 

na lata 2020-2022 

  

Ogłoszenie 

konkursu IV kwartał 

2022 r. na lata 

2023-2027 

 

L.p. Zadanie 
Termin 

ogłoszenia 
konkursu 

1.  Z wizytą u Generała Pułaskiego 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

2.  
Edukacja na szlakach Mazowsza - warsztaty i wycieczki dla dzieci   
i dorosłych 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

3.  Zrozumieć Świat Przez Doświadczenia 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

4.  Festiwal gier i zabaw towarzyskich 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

5.  
Labolatorium Szalonego Naukowca - warsztaty eksperymentalne dla dzieci 
z terenów wiejskich 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

6.  
"Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci   
i młodzieży podregionu ostrołęckiego 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 
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3) w § 13 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zadania publiczne wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa 

Mazowieckiego 

 

4) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Priorytetowe zadania publiczne realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej,   

Geologii i Łowiectwa:  

1) w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 

L.p. Zadanie 
Termin 

ogłoszenia 
konkursu 

1.  Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą, ze szczególnym 

uwzględnieniem parków krajobrazowych i obszarów chronionego 

krajobrazu 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

2.  Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej 

infrastruktury 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

3.  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności 
zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego 
rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja 
mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich  
kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i rejestracji psów 

IV kwartał 2021/   

I kwartał 2022 

4.  Wojewódzkie konkursy ekologiczne dla przedszkoli i szkół podstawowych II kwartał 2022 

 

2) zadanie publiczne wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

Województwa Mazowieckiego 

 
 

5) w § 21:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadania publiczne w obszarze: 
„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”: 

1) prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego pochodzi z dotacji celowych od 

jednostek samorządu terytorialnego i wynosi: 

7.  
"Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci   
i młodzieży podregionu siedleckiego" 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

8.  
„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci   
i młodzieży podregionu żyrardowskiego 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

9.  
„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci   
i młodzieży podregionu ciechanowskiego 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

L.p. Zadanie 
Termin 

ogłoszenia 
konkursu 

1.  VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

2.  Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2) 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

L.p. Zadanie 
Termin 

ogłoszenia 
konkursu 

1. 
Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich 
województwa mazowieckiego 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 



 

3 

 

a)  umowa wieloletnia na lata 2020-2022 - 1 700 000 zł, 
b)  umowa wieloletnia na lata 2023-2027 - 1 800 000 zł; 

2) prowadzenie ośrodków adopcyjnych pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa; 

3) wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających 

samodzielność rodzin z dziećmi wynosi 500 000 zł i pochodzi z dochodów własnych 

Województwa; 

4) realizacja programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę 

dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci 

zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do 

rodzin zastępczych wynosi 1 000 000 zł i pochodzi z dochodów własnych Województwa; 

5) zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD wynosi 

250 000 zł  i pochodzi z dochodów własnych Województwa; 

6) zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych  

i zastępczych wynosi 300 000 zł i pochodzi z dochodów własnych Województwa; 

7) prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej wynosi 1 700 000 zł 

 i pochodzi z dotacji celowych od jednostek samorządu.”.  

 
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

 „4a. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację przez organizacje pozarządowe 

zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego na 2022 

rok wynosi 1 948 700 zł i pochodzi z dochodów własnych Województwa.”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 1687/267/21 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 października 2021 r. 

Formularz 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 2022 rok” 

 
 

Podmiot zgłaszający propozycje Adres poczty elektronicznej Data wypełnienia 

Do uzupełnienia Do uzupełnienia Do uzupełnienia 

 

 

 
Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 27 października do 9 listopada 2021 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów: 

1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - 

zmiany w Programie współpracy 2022”; 

2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem 

na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”: 

a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,  

b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,  

c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38, 

d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,  

e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 

f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 

g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3, 

h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17; 

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”; 

4) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;  

5) drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu. 

 

L.p. 
Zapis w projekcie Uchwały do którego 

zgłaszane są uwagi  

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 

nowego brzmienia paragrafu, ustępu, punktu) 
Uzasadnienie 

1. Do uzupełnienia Do uzupełnienia Do uzupełnienia 

mailto:dialog@mazovia.pl
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm


Klauzula informacyjna 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora 
ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl. 

Dane osobowe: 

1) osób zgłaszających propozycje będą przetwarzane na podstawie interesu publicznego, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) tj. prowadzenia konsultacji projektu „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”; 

2) osób reprezentujących instytucję zgłaszającą propozycje na etapie konsultacji do projektu „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”  będą przetwarzane na podstawie 
obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie właściwej reprezentacji podmiotu;  

3) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; 
4) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;  
2) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl, na adres:   

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych wiąże się z brakiem możliwości ewentualnej odrębnej korespondencji z wnoszącym uwagi. 

mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:iod@mazovia.pl
https://uodo.gov.pl/

