
 

 

Uchwała nr 916/236/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów „Programu w zakresie 

wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021-2023 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 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 oraz z 2021 r.  

poz. 1038), art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1)), art. 2 pkt 

2-5, art. 3 ust. 1 i 2, art. 13 pkt 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 i 694), art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz z 2021 r. poz. 41 i 694), w związku  

z § 86 ust. 2 i 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. Rozstrzyga się konkurs ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz 

wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi  

i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021-2023, zwanego dalej 

„Programem”, poprzez dokonanie wyboru oferty Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu. 

2. Na realizację Programu zostaną przekazane środki finansowe dla Mazowieckiego 

Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu 

w łącznej wysokości 672 000 zł, w tym 192 000 zł w 2021 r., 240 000 zł w 2022 r., 240 000 

zł w 2023 r. 

3. Lista rankingowa ofert złożonych w konkursie stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. 

1. Warunkiem przekazania środków finansowych na realizację Programu jest zawarcie 

umowy na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. 

2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 2, 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) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 669),  

w dziale 851, rozdz. 85154, § 2830 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Mazowieckiego na lata 2021-2038 – przyjętej uchwałą nr 173/20 Sejmiku Województwa 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 
r. poz. 97, 159 i 694.  
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), uchwałą nr 
23/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2518) i uchwałą nr 53/21 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4713). 



 

 

Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na lata 2021-20383). 

§ 3. 

1. Do podpisania umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, ewentualnych aneksów do tej umowy 

lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy upoważnia się: 

1) Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

2) Wiesława Raboszuka – Wicemarszałka; 

3) Elżbietę Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego; 

4) Agnieszkę Gonczaryk – Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

5) Marzenę Cendrowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

2. Do ważności czynności, o których mowa w ust. 1, niezbędne jest jednoosobowe działanie 

Marszałka Województwa Mazowieckiego lub łączne działanie dwóch spośród 

wymienionych w ust. 1 pkt 2-5, osób. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa  

Rafał Rajkowski  
Wicemarszałek 

 

 
3) Zmienioną uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 1/21 z dnia 26 stycznia 2021 r., nr  6/21 z dnia 23 lutego 
2021 r., nr 22/21 z dnia 16 marca 2021 r. i nr 52/21 z dnia 18 maja 2021 r. 



Załącznik do uchwały nr 916/236/21 
Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

 

Lista rankingowa ofert złożonych w konkursie ofert na realizatorów „Programu w zakresie 

wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 

i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021-2023 

Lp. Nazwa podmiotu, który złożył ofertę 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (zł) 

1. 

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Zagórzu, Zagórze k/Warszawy  

05-462 Wiązowna 

100 672 000 zł 

 


