
 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 263/299/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia 1 marca 2022 r. 

 

 

 
Uchwała nr …/… 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z dnia ……………………… 2022 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, 1535 i 2490) – 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”1)  w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) realizację programów służących rozwojowi Województwa i poprawie jakości życia jego 

mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, w szczególności: 

a) promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, 

b) zwiększanie aktywności kulturalnej, 

c) działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego Województwa, 

d) poprawę infrastruktury turystycznej Województwa, 

e) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 

f) działania w zakresie edukacji, nauki, oświaty i wychowania, 

g) prowadzenie i promowanie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego, 

h) poprawę bezpieczeństwa publicznego w Województwie, 

i) zwiększanie dostępności usług społecznych użyteczności publicznej (w interesie ogólnym), 

m.in. w obszarze zdrowia, kultury, sportu, rekreacji i edukacji, 

j) stymulowanie rozwoju osobistego mieszkańców Województwa z różnych środowisk, 

k) reintegrację rodzin, ochronę macierzyństwa, wielodzietności oraz dzieci zagrożonych 

sieroctwem, a także wspieranie rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, 

l) rozwój środowiskowych usług dla rodzin z dziećmi oraz tworzenie systemu rodzinnej pieczy 

zastępczej i promocji idei rodzicielstwa adopcyjnego, 

m) działania na rzecz kształtowania przestrzeni Województwa w poszanowaniu zasad ładu 

przestrzennego, norm urbanistyczno-architektonicznych, a także budowy sprawnego 

i zasobooszczędnego systemu transportu publicznego, 

n) działania z zakresu profilaktyki uzależnień;”; 

2) w § 11 w pkt 1 w tabeli l.p. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

                                                 
1)  Zmienionej uchwałą nr 155/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021 r.  

 



 

2 

 

 

3) w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

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

Województwa Mazowieckiego 

 

4) w § 21 ust. 4a otrzymuje brzmienie:  

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

zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego na 2022 

rok wynosi 1 998 450 zł i pochodzi z dochodów własnych Województwa.”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

5. 
Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu 

Sportu Młodzieżowego 

II 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 

3.  
Letnia szkoła archeologii – szukamy skarbów na północnym pograniczu 
Mazowsza 

II kwartał 2022 


