
 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1687/267/21 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 października 2021 r. 
 

 

Uchwała nr …/… 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia ……………………… 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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 2022 rok” 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa   

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy   

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.   

poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale nr 132/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2021 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 2022 rok” w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 w pkt. 8 w tabeli l.p. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 
2) w § 11 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zadania publiczne wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

Województwa Mazowieckiego 

 

1.  Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

Umowa wieloletnia 

na lata 2020-2022 

  

Ogłoszenie 

konkursu IV kwartał 

2022 r. na lata 

2023-2027 

 

L.p. Zadanie 
Termin 

ogłoszenia 
konkursu 

1.  Z wizytą u Generała Pułaskiego 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

2.  
Edukacja na szlakach Mazowsza - warsztaty i wycieczki dla dzieci   
i dorosłych 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

3.  Zrozumieć Świat Przez Doświadczenia 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

4.  Festiwal gier i zabaw towarzyskich 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

5.  
Labolatorium Szalonego Naukowca - warsztaty eksperymentalne dla dzieci 
z terenów wiejskich 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

6.  
"Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci   
i młodzieży podregionu ostrołęckiego 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

7.  
"Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci   
i młodzieży podregionu siedleckiego" 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 
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3) w § 13 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zadania publiczne wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

Województwa Mazowieckiego 

 

4) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Priorytetowe zadania publiczne realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej,   

Geologii i Łowiectwa:  

1) w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 

L.p. Zadanie 
Termin 

ogłoszenia 
konkursu 

1.  Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą, ze szczególnym 

uwzględnieniem parków krajobrazowych i obszarów chronionego 

krajobrazu 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

2.  Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej 

infrastruktury 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

3.  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności 
zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego 
rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja 
mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich  
kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i rejestracji psów 

IV kwartał 2021/   

I kwartał 2022 

4.  Wojewódzkie konkursy ekologiczne dla przedszkoli i szkół podstawowych II kwartał 2022 

 

2) zadanie publiczne wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

Województwa Mazowieckiego 

 
 

5) w § 21:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Planowana wysokość środków przeznaczonych na priorytetowe zadania publiczne w obszarze: 
„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”: 

1) prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego pochodzi z dotacji celowych od 

jednostek samorządu terytorialnego i wynosi: 

a)  umowa wieloletnia na lata 2020-2022 - 1 700 000 zł, 
b)  umowa wieloletnia na lata 2023-2027 - 1 800 000 zł; 

8.  
„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci   
i młodzieży podregionu żyrardowskiego 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

9.  
„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci   
i młodzieży podregionu ciechanowskiego 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

L.p. Zadanie 
Termin 

ogłoszenia 
konkursu 

1.  VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

2.  Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2) 
IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 

L.p. Zadanie 
Termin 

ogłoszenia 
konkursu 

1. 
Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich 
województwa mazowieckiego 

IV kwartał 2021/   
I kwartał 2022 
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2) prowadzenie ośrodków adopcyjnych pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa; 

3) wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających 

samodzielność rodzin z dziećmi wynosi 500 000 zł i pochodzi z dochodów własnych 

Województwa; 

4) realizacja programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę 

dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci 

zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do 

rodzin zastępczych wynosi 1 000 000 zł i pochodzi z dochodów własnych Województwa; 

5) zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD wynosi 

250 000 zł  i pochodzi z dochodów własnych Województwa; 

6) zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych  

i zastępczych wynosi 300 000 zł i pochodzi z dochodów własnych Województwa; 

7) prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej wynosi 1 700 000 zł 

 i pochodzi z dotacji celowych od jednostek samorządu.”.  

 
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

 „4a. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację przez organizacje 

pozarządowe zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa 

Mazowieckiego na 2022 rok wynosi 1 948 700 zł i pochodzi z dochodów własnych 

Województwa.”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


