
Uchwała Nr 465/137/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 marca 2016 r.  
 

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego  

w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

– Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży  

z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji  

pn.: „Na Wakacje po uśmiech” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890), art. 4 ust. 1 pkt 32,  

art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 239) oraz uchwały Nr 118/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

23 listopada 2015 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 2016 rok”, zmienionej 

uchwałą Nr 139/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r.  

oraz uchwałą Nr 28/16  Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r.  

– uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Powołuje się Komisję konkursową opiniującą oferty konkursowe złożone w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego 

w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

– Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży  

z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji  

pn.: „Na Wakacje po uśmiech” – ogłoszonym na podstawie przepisów ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwaną dalej 

„Komisją”. 

2. Komisja będzie działała do czasu zakończenia postępowania konkursowego, o którym 

mowa w ust. 1 i wyboru najkorzystniejszych ofert. 

3. W skład Komisji wchodzą: 

1) przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego:  

a) Zdzisław Biszewski – Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  

– przewodniczący Komisji, 

b) Bożena Jakubczak - Zadrożna – Kierownik Wydziału ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, 

c) Barbara Stańczuk – Inspektor w Wydziale ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, 

d) Katarzyna Kępczyńska – Starszy Referent w Wydziale ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej; 

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych: 

a) Beata Puda – Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, 

b) Michał Sejda – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”, 

c) Ewa Szymańska – Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”. 

 



§ 2. 

 

Zakres zadań, zasady i tryb pracy Komisji zostały określone w rozdziale 12 załącznika  

do uchwały Nr 118/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 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 2016 rok” zmienionej uchwałą Nr 139/15 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. oraz uchwałą  

Nr 28/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.  

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Wiesław Raboszuk  

Wicemarszałek 

  


