
 

 

Uchwała nr 1207/339/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 lipca 2022 r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert na realizację w 2022 roku zadania 

publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Na wakacje po uśmiech dla dzieci 

z Ukrainy”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w celu udzielenia pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 56 ust. 2 i art. 57 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 12 ust. 8, art. 31a i art. 31b 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.1)), art. 9 ust. 2 w związku 

z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 

i 218), art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), art. 43, art. 47, art. 151 i art. 221 ust. 1-3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. 

zm.2)) oraz § 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) 

– uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Rozstrzyga się nabór ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa 

Mazowieckiego pn.: „Na wakacje po uśmiech dla dzieci z Ukrainy”, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez dokonanie wyboru najlepszych 

ofert, wskazanych w załączniku, o którym mowa w ust. 2, oraz udzielenie dotacji na ich 

realizację w łącznej kwocie 977 340 zł. 

2. Zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w naborze, o którym mowa w ust. 1, 

ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot 

dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym 

do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych, stanowi załącznik 

nr 2 do uchwały. 

4. Lista rezerwowa stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

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

zadania określającej szczegółowe warunki wykonania zadania oraz wykorzystania dotacji. 

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

Województwa Mazowieckiego na rok 2022 – przyjętym uchwałą nr 163/21 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej 

Województwa Mazowieckiego na 2022 rok3) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1039), 

                                                 
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087 i 1383. 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 

i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283. 
3) Zmienioną uchwałą nr 2/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2116), 

uchwałą nr 7/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2295), uchwałą 
nr 20/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3648), uchwałą nr 38/22 



 

 

w dziale 851, rozdziale 85153, § 2360 i pochodzą z opłat celowych za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

 

§ 2. 

1. Do podpisania umów, o których mowa w § 1 ust. 5, aneksów do umów, rozwiązania umów 

oraz podejmowania czynności materialno-technicznych związanych z procesem zawierania 

umów oraz aneksów i realizacją umów, upoważnia się Aleksandra Kornatowskiego 

– 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 nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia 

obowiązków służbowych przez Aleksandra Kornatowskiego – Dyrektora Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej. 

3. Upoważnia się Elżbietę Bogucką – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej ds. Społecznych – do czynności, o których mowa w ust. 1, w przypadku 

nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez 

Aleksandra Kornatowskiego – Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy 

jednoczesnej nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków 

służbowych przez Mariusza Budziszewskiego – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5872), uchwałą nr 61/22 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6062), uchwałą nr 86/22 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6974) oraz uchwałą nr 103/22 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2022 r. 


