
Uchwała nr 143/204/21 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 2 lutego 2021 r. 
 
 

w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych mających 

na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 

w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 11 ust. 1 pkt 1, w związku 
z art. 4 ust. 1 pkt 20 i art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 15 zzm 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1)) oraz z § 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) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Udziela się dofinansowania podmiotom, o których mowa w załączniku do uchwały,  
w formie dotacji na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych 
wskazanych przez te podmioty w złożonych ofertach mieszczących się  w obszarze 
„Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w ramach zadania pn. „Działania mające na celu 
zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków COVID-19”, w wysokości określonej  
w załączniku do uchwały, na łączną kwotę 1 000 000 zł. 

2. Szczegółowe warunki wykonania zadań oraz wykorzystania dotacji, o których mowa  
w ust. 1, zostaną określone w indywidualnych umowach zawartych przez Województwo 
Mazowieckie z podmiotami, o których mowa w ust. 1. 

3. Środki finansowe na dotacje, 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 rok2) – w dziale 754, rozdziale 75495, § 2360  
i pochodzą z dochodów własnych. 

4. Do podpisania umów, o których mowa ust. 2, oraz ewentualnych aneksów do tych umów  
lub oświadczeń o rozwiązaniu tych umów, upoważnia się:  

1) Waldemara Kulińskiego – Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

2) Joannę Sokołowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie; 

3) Agatę Kowalską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji  
ds. Administracyjno – Gospodarczych  w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

5. Do ważności czynności, o których mowa w ust. 4, wymagane jest łączne działanie dwóch, 
spośród wymienionych w ust. 4, osób. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 
2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11 i 159. 
2) Zmienioną uchwałą nr 2/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknbwhe2dq


6. Do wykonywania innych czynności wynikających z umów, o których mowa w ust. 2,  
w tym do akceptowania sprawozdania z wykonania zadania publicznego, upoważnia się, 
indywidualnie: 

1) Waldemara Kulińskiego – Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

2) Joannę Sokołowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie; 

3) Agatę Kowalską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji  
ds. Administracyjno – Gospodarczych w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


