
Uchwała nr 120/21/19 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 
 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 
2019-2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze 
„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie 
prowadzenia ośrodka adopcyjnego” 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 56 ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500), art. 11 
ust. 1 pkt 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) oraz 
art. 2 ust. 1, art. 3, art. 154 ust. 2, art. 184, art. 185 ust. 1 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 
1544 i 2245), w związku z § 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 2018 r. 
poz. 2402i 9060) oraz uchwały nr 157/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 
16 października 2018 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 2019 rok” – uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2023 zadania 
publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego” poprzez 
dokonanie wyboru najlepszych ofert oraz udzielenie dotacji na ich realizację w 2019 r. 
w łącznej kwocie w wysokości 1 600 000 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 2019 – przyjętym uchwałą nr 19/18 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Mazowieckiego na 2019 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 13184), w dziale 855, rozdział 85509, § 2360 i pochodzą z dotacji z budżetu 
państwa. 
 

§ 2. 
1. Upoważnia się Artura Pozorka – pełniącego obowiązki Dyrektora Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej, do podpisywania umów, o których mowa w § 1 ust. 3, 
aneksów do tych umów, w tym aneksów dotyczących zmiany zakresu rzeczowego 
realizowanego zadania, rozwiązywania umów oraz dokonywania wszelkich czynności 
dotyczących zmian przy ich realizacji. 

2. Upoważnia się Mariusza Budziszewskiego – pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Wparcia Rodziny i Analiz Społecznych, 



do czynności, o których mowa w ust. 1, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy Artura Pozorka – pełniącego obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej. 

 
§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


