
Uchwała nr 263/299/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 1 marca 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego zmieniającej 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. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 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) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 

oraz 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) oraz § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                              

i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 176/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010 r.  

w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą 

Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi   

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6742, z 2011 r. poz. 6174 oraz   

z 2016 r. poz. 5351) – uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Poddaje się konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi”, projekt uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego zmieniającej 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”, zwany dalej 

„Projektem”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w terminie od 4 marca  

do 18 marca 2022 r.  

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:  

1) opublikowania Projektu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl 
oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;  

2) przesłania Projektu pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych   
w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl; 

3) wyłożenia Projektu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie:  
a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,  

b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,  

c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38, 

d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,  

e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 

f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 

g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3, 

h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17. 

http://bip.mazovia.pl/
http://mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/


4. Opinie do Projektu należy składać na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2   

do uchwały, w jeden z wymienionych niżej sposobów:  

1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,   

ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 

2022”; 

2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a – h,  

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”; 

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa   
z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”; 

4) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;  

5) drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki 

podawczej urzędu. 

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Departament Organizacji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnikowi Marszałka 

Województwa Mazowieckiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.    

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

mailto:dialog@mazovia.pl
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

