
  

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 w § 2 ust. 2 pkt 2 Programu kolejnego celu współpracy o treści: „działania 

z zakresu profilaktyki uzależnień”; 

2. zmiana 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”; 

3. dodanie nowego zadania wybranego do realizacji w budżecie obywatelskim 

Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów 

na północnym pograniczu Mazowsza”. 

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!  

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 do 18 marca 2022 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:  

1) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,  

2) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,  

3) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38, 

http://bip.mazovia.pl/
http://mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
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4) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,  

5) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 

6) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 

7) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3, 

8) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17. 

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały? 

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 4 do 18 marca 2022 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”: 

1) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,  

2) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,  

3) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38, 

4) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,  

5) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 

6) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 

7) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3, 

8) 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 43 79 474, 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: 

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
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 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. 



Uchwała nr 263/299/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 1 marca 2022 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia 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” 

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 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) w związku z art. 5 ust. 5 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, 1535 i 2490) oraz § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego i 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, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 176/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010 r.  

w sprawie Regulaminu 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6742, z 2011 r. poz. 6174 oraz   

z 2016 r. poz. 5351) – uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Poddaje się konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi”, projekt 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”, zwany dalej 

„Projektem”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w terminie od 4 marca  

do 18 marca 2022 r.  

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:  

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

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

3) wyłożenia Projektu 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. 

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


4. Opinie do Projektu należy składać na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2   

do uchwały, 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, na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a – h,  

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

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. 

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Departament Organizacji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnikowi Marszałka 

Województwa Mazowieckiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.    

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

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


 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 263/299/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia 1 marca 2022 r. 

 

 

 
Uchwała nr …/… 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z dnia ……………………… 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 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, 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 opiekuńczo-

wychowawczych, 

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: 

 

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

 



 

2 

 

 
3) w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

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

Województwa Mazowieckiego 

 

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. 

5. 
Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu 

Sportu Młodzieżowego 

II 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 

3.  
Letnia szkoła archeologii – szukamy skarbów na północnym pograniczu 
Mazowsza 

II kwartał 2022 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 263/299/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia 1 marca 2022 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 

   

 

 

 
Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 4 marca do 18 marca 2022 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 e-mail: 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.    

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 internetowe j 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/
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