
Uchwała nr 897/56/19 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. 

zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii” 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 56 ust. 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art.  

15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688), § 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. z 2019 r.  

poz. 1460), w związku z uchwałą nr 157/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

16 października 2018 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 2019 rok”, zmienioną 

uchwałą nr 36/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. – uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. następujących zadań 

publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii”: 

1) „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń 
wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 
substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów 
leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia”, 

2) „Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób 
używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące działalność 
edukacyjną i inne”, 

3) „Wspieranie realizacji programów reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych”, 

4) „Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych  
do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających 
środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 
psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy” 

- poprzez dokonanie wyboru najlepszych ofert oraz udzielenie dotacji na ich realizację  

w łącznej kwocie 474 825 zł. 

2. Zestawienia ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, o którym mowa w ust. 1, 

ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot 

dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert, z podziałem na zadania, stanowią 

załączniki nr 1 – 4 do uchwały.  

3. Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację 

zadania określającej szczegółowe warunki wykonania zadania oraz wykorzystania dotacji. 

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie 

Województwa Mazowieckiego na rok 2019 – przyjętym uchwałą nr 19/18 Sejmiku 



Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej 

Województwa Mazowieckiego na 2019 rok1) (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13184) – w dziale 

851, rozdziale 85153, § 2360 i pochodzą z dochodów własnych. 

 

§ 2. 

1. Do podpisania umów, o których mowa w § 1 ust. 3, aneksów do umów  

oraz do rozwiązania tych umów upoważnia się Aleksandra Kornatowskiego – pełniącego 

obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

2. Upoważnia się Mariusza Budziszewskiego – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny, do czynności,  

o których mowa w ust. 1, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

Aleksandra Kornatowskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej. 

3. Do wykonywania innych czynności wynikających z umów, o których mowa  

w § 1 ust. 3, w tym do akceptacji sprawozdania z wykonania zadania publicznego, 

upoważnia się, każdego z osobna: 

1) Aleksandra Kornatowskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej; 

2) Mariusza Budziszewskiego – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                           
1)
 Zmienioną uchwałą nr 2/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  

poz. 1461), uchwałą nr 19/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2520), 

uchwałą nr 28/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4067), uchwałą  

nr 50/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5374), uchwałą nr 62/19 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13184) oraz uchwałą nr 84/19 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. 


