
Uchwała nr 788/232/21 
Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 25 maja 2021 r.  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. 

zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia  

i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: 

Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza  

oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem 

zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 4 ust. 1 pkt 18, art. 5 ust. 4 pkt 
2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz  
§ 86 ust. 3 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 163/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 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 2021 rok”1) – uchwala się, co następuje 

§ 1. 

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych 

Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją  

w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym 

uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach, poprzez 

dokonanie wyboru najlepszych ofert oraz udzielenie dotacji na ich realizację w łącznej 

kwocie 119 860,00 zł. 

2. Zestawienie 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 stanowi załącznik 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 2021 – przyjętym uchwałą nr 174/20 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej 

Województwa Mazowieckiego na 2021 rok1) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 669)  

– w dziale 900 rozdział 90095 § 2360 i pochodzą z dochodów własnych. 

 
1) Zmienioną uchwałą nr 5/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r. 

2) Zmienioną uchwałą nr 2/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1000), 

uchwałą nr 7/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3534) oraz uchwałą  

nr 23/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2518). 



§ 2. 

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

rozwiązywania tych umów, upoważnia się:  

1) Marcina Podgórskiego – Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji  

i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie; 

2) Urszulę Pawlak – Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, 

Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ds. Gospodarki Odpadami i Pozwoleń 

Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie; 

3) Marzenę Łuczak - Boresowicz - Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki 

Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ds. Ochrony Powietrza i Informacji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

2. Do ważności czynności, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie oświadczenia 

woli przez dwie osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 – 3, działające łącznie. 

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) Marcina Podgórskiego – Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji  

i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie; 

2) Urszulę Pawlak – Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji  

i Pozwoleń Zintegrowanych ds. Gospodarki Odpadami i Pozwoleń Środowiskowych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

3) Marzenę Łuczak - Boresowicz - Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki 

Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ds. Ochrony Powietrza i Informacji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji  

i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


