
Uchwała nr 203/16 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z  dnia 21 listopada 2016 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 2017 rok” 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) – uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. 

Uchwala się „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 2017 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Bożenna Pacholczak 
  



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2017 jest dokumentem określającym w rocznej perspektywie cele, 
zasady, przedmiot i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w 
ramach współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz jego mieszkańców.  

Program przewiduje szereg form możliwej współpracy, które podzielić można na finansowe i 
pozafinansowe. W ramach współpracy finansowej program przewiduje zlecenie zadań 
Województwa do realizacji organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego. 

Zakres planowanej współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi ze środków z 
dochodów własnych województwa został określony przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2016 r. Zgodnie z decyzją Zarządu w roku 
2017 ze środków z dochodów własnych województwa na dotacje dla organizacji 
pozarządowych ma zostać przeznaczona kwota taka sama jak w roku bieżącym, a więc 
10 304 750,00 zł. Kwota ta wynika z obowiązującego aktualnie „Programu postępowania 
ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”. Poza środkami z dochodów własnych 
województwa już tradycyjnie zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym 
finansowane będą ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń 
na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, z dotacji celowych z 
budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

W związku z powyższym proponowane jest uwzględnienie w Programie współpracy 
priorytetowych obszarów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi 
wskazanych w § 15 projektu Programu współpracy oraz środków na ich realizację 
wskazanych w § 41 projektu Programu współpracy. 

Współpraca o charakterze pozafinansowym natomiast odbywać się w szczególności w 
formie: 

1) wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb 
mieszkańców województwa, na podstawie którego opracowywane będą zadania  
i programy celowe; 

2) opiniowania i konsultowania opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych  
w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań, jak również 
promowania partycypacyjnych metod tworzenia polityk publicznych na Mazowszu  
z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi; 

3) podejmowania i prowadzenia bieżącej współpracy z organizacjami statutowo 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

4) zawierania porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów; 

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym; 

6) zawierania umów partnerstwa, określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

7) wzmacniania merytorycznego organizacji pozarządowych m. in. poprzez organizację 
konferencji, seminariów, szkoleń, konsultacje telefoniczne, doradztwo, w szczególności  
w zakresie przygotowywania dokumentów, w tym wniosków konkursowych, sprawozdań, 



rozliczeń. 

Cytowany na wstępie art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, wskazuje, że program współpracy uchwalany jest po konsultacjach  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. Program na rok 2017 konsultowany był dwuetapowo: poprzez zbieranie 
propozycji na etapie konstruowania projektu oraz poprzez konsultacje opracowanego 
projektu. 

Informacje o trwających konsultacjach za każdym razem były szeroko nagłaśniane – 
opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na 
stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl; przesłane 
pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na 
stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl; wyłożone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w siedzibach delegatur Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Propozycje i uwagi do Programu zbierane były w terminie od 14 czerwca 2016 r. do  
1 lipca 2016 r. Projekt Programu opracowany został w Biurze Dialogu Obywatelskiego na 
podstawie informacji przekazanych przez właściwe merytorycznie departamenty, kancelarie 
 i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz propozycji złożonych przez 
organizacje pozarządowe, a następnie w dniu 6 września 2016 r. został przedstawiony 
Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

Zarząd skierował projekt programu do konsultacji, które trwały w okresie od  
8 września 2016 r. do 7 października 2016 r. W konsultacjach nie wpłynęły uwagi zgłoszone 
przez organizacje pozarządowe. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego 
wniosła jedną propozycję merytoryczną oraz zaapelowała do Zarządu Województwa 
Mazowieckiego o rozważenie zwiększenia środków przeznaczanych na dotacje dla 
organizacji pozarządowych. Po analizie w Departamencie Organizacji propozycja MRDPP do 
programu została zaopiniowana pozytywnie. Apel Rady o zwiększenie środków na dotacje 
został przedstawiony Zarządowi Województwa Mazowieckiego wraz z projektem niniejszej 
uchwały, a wcześniej przekazany Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

Na podstawie powyższych przesłanek w Biurze Dialogu Obywatelskiego został opracowany 
projekt Programu współpracy, który podlega przedłożeniu na posiedzenie Zarządu 
Województwa Mazowieckiego wraz z projektem uchwały w sprawie wniesienia pod obrady 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały 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 2017 rok”. 

Po uchwaleniu Programu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zostanie on 
opublikowany na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej wraz z zestawieniem uwag i opinii do projektu Programu zgłoszonych w toku 
konsultacji oraz uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia. 

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


Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach 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 

2017 rok 

 

L.p. 
Treść zapisu, którego 

dotyczy 
uwaga/propozycja 

Treść propozycji/uwagi do 
programu 

Uzasadnienie 

Departament
/kancelaria/

WSJO 
właściwa do 
rozpatrzenia 

uwagi 

Informacja 
o sposobie 
rozpatrzeni

a uwagi: 
TAK/NIE/CZ
ĘŚCIOWO 

UWAGI 
w tym przyczyna 
nieuwzględnienia 

uwagi 

Uwagi Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

1. 

Rozdział 2. Cele 
współpracy, § 2., ust. 2 
(Celami szczegółowymi 
współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi są m.in.), 
pkt. 3 (poprawa jakości 
życia mieszkańców 
Województwa, poprzez 
pełniejsze zaspokajanie 
potrzeb społecznych, w 
szczególności), lit. i:  
zwiększanie dostępności 
usług publicznych (m.in. w 
obszarze zdrowia, kultury, 
sportu, rekreacji i 
edukacji), 

Rozdział 2. Cele 
współpracy, § 2., ust. 2 pkt. 
3 lit. i:  
zwiększanie dostępności 
usług społecznych 
użyteczności publicznej (w 
interesie ogólnym), m.in. w 
obszarze zdrowia, kultury, 
sportu, rekreacji i edukacji, 

Proponowany zapis jest porządkujący i precyzujący. 
Odnosi się do: 
- zapisów dokumentów Komisji Europejskiej dot. 

m.in. Europejskiego Modelu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, zwł. w 
kontekście celów jakie mają być osiągnięte w 
ramach rozwoju usług społecznych (Komunikat 
Komisji Europejskiej pt. Wdrażanie wspólnotowego 
programu lizbońskiego: usługi socjalne 
użyteczności publicznej w Unii Europejskiej, COM 
(2006) 177 wersja ostateczna z 26 kwietnia 2006 r. 
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu REGIONÓW Ramy jakości 
dotyczące usług świadczonych w interesie ogólnym 
20 grudnia 2011 r.), 

- Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej oraz Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Ubóstwu i wykluczeniu 
Społecznemu. Nowy wymiar aktywnej integracji, 

- Rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej – 
standardy współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w 
zakresie realizacji usług społecznych użyteczności 
publicznej (w interesie ogólnym) 
(http://www.pozytek.gov.pl/download/files/EKONO
MIA%20SPOLECZNA/Publikacje/PDF_maly.pdf).  

OR TAK Nie dotyczy 

http://www.pozytek.gov.pl/download/files/EKONOMIA%20SPOLECZNA/Publikacje/PDF_maly.pdf
http://www.pozytek.gov.pl/download/files/EKONOMIA%20SPOLECZNA/Publikacje/PDF_maly.pdf
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