
Uchwała Nr 979/160/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych  

Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania 

zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 45 ust. 1, art. 56 ust. 2 i art. 57 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486),  

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 i 395), § 81 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 

2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4385) 

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. W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącego realizacji zadań 

publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania 

zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem – wybiera się oferty podmiotów 

wymienionych:  

1) w załączniku Nr 1 do uchwały – dotyczące realizacji zadania pn.: Wspieranie realizacji 

programów informacyjno – edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy 

w rodzinie (Zadanie 1); 

2) w załączniku Nr 2 do uchwały – dotyczące realizacji zadania pn. Wspieranie realizacji 

programów skierowanych do osób współuzależnionych (Zadanie 2); 

3) w załączniku Nr 3 do uchwały – dotyczące realizacji zadania pn. Wspieranie świetlic 

socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym (Zadanie 3); 

4) w załączniku Nr 4 do uchwały – dotyczące realizacji zadania pn. Program pilotażowy 

pn. „Kuźnia Kreatywności – wzmocnienie procesu socjalizacji dzieci i młodzieży  

ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki” (Zadanie 4). 

2. Podmiotom wymienionym w załącznikach Nr 1 – 4 do uchwały udziela się dotacji  

na wsparcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w wysokości wskazanej w tych 

załącznikach. 

3. Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 847.935 zł. 

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3, zostały zaplanowane w budżecie 

Województwa Mazowieckiego na rok 2016, przyjętym uchwałą Nr 137/15 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej 

Województwa Mazowieckiego na 2016 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. 

poz. 1163), w dziale 851, rozdziale 85154, § 2360 – w kwocie: 850.000 zł.  

 



§ 2. 

 

1. Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczania dotacji, o których mowa  

w § 1 ust. 2, zostaną określone w umowach zawieranych z podmiotami wymienionymi  

w załącznikach Nr 1 – 4.  

2. Upoważnia się Zdzisława Biszewskiego – Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej, do podpisania umów, o których mowa w ust. 1, aneksów do tych umów,  

w tym aneksów dotyczących zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania, 

rozwiązywania umów oraz dokonywania wszelkich czynności dotyczących zmian  

przy ich realizacji.  

3. Upoważnia się Lidię Ułanowską – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej, do czynności, o których mowa w ust. 2, w przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy Zdzisława Biszewskiego – Dyrektora Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Janina Orzełowska  

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


