
Protokół Nr 9/2018
z posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu  5  września  2018  r.  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Mazowieckiego  w Warszawie,  przy  
ul. Jagiellońskiej 26 w godz. 12.00 – 14.00 odbyło się dziewiąte posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego IV kadencji.

W spotkaniu udział wzięli: 

przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa 
mazowieckiego:

1) Dorota Jezierska – zgłoszona przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat;
2) Hubert Pasiak – zgłoszony przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności

w Krzesku;
3) Andrzej Rybus-Tołłoczko – zgłoszony przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego 

im. Władysława Broniewskiego;
4) Piotr Śliwiński – zgłoszony przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza;
5) Andrzej Sławomir Trzeciakowski, zgłoszony przez Klub Sportowy Delta Warszawa;
6) Bartłomiej Włodkowski, zgłoszony przez Fundację Ave ;

przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
- Jan Rejczak – radny Województwa Mazowieckiego;

przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego: 
- Jan Myszak – Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi;

przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:
1) Jarosław Kozłowski – wskazany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

Województwa Mazowieckiego; 
2) Mariusz Młynarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
3) Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
4) Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 

Na spotkanie nie przybyli:

przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa 
mazowieckiego:

1) Alicja Korkosz – zgłoszona przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego 
(usprawiedliwiła swoją nieobecność przed posiedzeniem);

2) Magdalena Nieckarz – zgłoszona przez Fundację Suwak;
3) Beata Puda – zgłoszona przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego;

przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
1) Leszek Przybytniak – radny Województwa Mazowieckiego;
2) Wioletta Paprocka-Ślusarska – radna Województwa Mazowieckiego;

przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego:
1) Jacek Zalewski – wskazany przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.

W spotkaniu wzięła również udział:
- Joanna Malarczyk – Kierowniczka Biuro Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Organizacji.

Gośćmi na posiedzeniu były przedstawicielki Federacji Mazowia:
- Anna Czyżewska – Wiceprezeska Zarządu;

- Grażyna Nartowska-Kijok – Dyrektorka Biura.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.



Zaplanowano, aby posiedzenie przebiegało wg następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołów z siódmego i ósmego posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego.
3. Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 – informacja o wydarzeniu i zaproszenie członków 

MRDPP do uczestnictwa (przedstawicielka Federacji Mazowia).
4. Zaopiniowanie Projektu 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.

5. Udział  sektora  organizacji  pozarządowych  we  wdrażaniu  funduszy  unijnych,  w  szczególności 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-20  –  rozpoczęcie  pracy 
zespołu roboczego

6. Informacja o uchwałach podjętych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w trybie 
obiegowym.

7. Informacja  o  uczestnictwie  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  w  komisjach  konkursowych 
opiniujących oferty złożone w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
wymienionych  w art.  3 ust.  3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

8. Informacja  o  uczestnictwie  przedstawicieli  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego 
w pracach innych zespołów i rad.

9. Sprawy różne.

W związku z dyskusją zapoczątkowaną na 8. posiedzeniu MRDPP, współprzewodnicząca Izabela Stelmańska 
zaproponowała, aby rozszerzyć zaplanowany porządek o informację na temat systemu finansowania sportu na 
Mazowszu. Poniżej został przedstawiony jako punkt 2a posiedzenia.
 
Posiedzenie prowadził Współprzewodniczący Andrzej Rybus-Tołłoczko.

AD. 1.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

AD 2.
Zatwierdzono protokoły z 7. I 8. posiedzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ad. 2a.
Mariusz  Młynarczyk, odniósł  się  do  stwierdzeń,  które  padły  na  8  posiedzeniu  MRDPP,  podczas  jego 
nieobecności),  że  80%  środków  przeznaczanych  przez  samorząd  województwa  na  rozwój  kultury  fizycznej 
przekazywanych jest na sport wyczynowy. Przedstawił informację o współpracy z organizacjami pozarządowymi 
realizującymi zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Na wniosek Współprzewodniczącego Mazowieckiej  Rady Działalności  Pożytku Publicznego informacja ta jest 
cytowana w protokole w całości.

Działalność Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie kultury fizycznej wynika wprost z ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Realizacja tych zadań prowadzona jest na podstawie przepisów 
ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i o jak  również  w oparciu  o  „Roczny 
programu  współpracy  Województwa  Mazowieckiego  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Zgodnie z ustawą, 
każdy  organ  administracji  publicznej  zamierzający  zlecić  realizację  zadania  publicznego  organizacji 
pozarządowej,  zobowiązany  jest  do  ogłaszania  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań,  określonych 
w ustawie, jako zadania sfery publicznej, w tym przypadku obejmujących kulturę fizyczną. 

Należy podkreślić, że to właśnie na realizację zadań bezpośrednio kierowanych do mieszkańców, którzy chcą 
uprawiać sport przeznacza się największą część środków finansowych. W 2018 roku jest to kwota 2 899 638 zł, 
co stanowi 36 % całej puli środków, jakie Samorząd Województwa Mazowieckiego zabezpieczył na „Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej”.  

Natomiast  w latach 2016 i  2017 były  to  kwoty  około 1 300 000 zł  rocznie.  Ponadto  Zarząd Województwa 
Mazowieckiego przyznał  dla organizacji  pozarządowych kwotę 1 330 462 zł  na realizację  zadań sportowych 
w trybie  pozakonkursowym  tzw.  „małego  grantu”,  co  daje  łączną  kwotę  4 230 100  zł  tj.  53  %  środków 
przeznaczonych  w  2018  roku  na  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie  kultury  fizycznej 
i obejmuje ok 370 podmiotów. 



Jeżeli chodzi o sport powszechny, to Zarząd Województwa dotuje jeszcze zawody poprzez duże organizacje 
takie  jak:  Szkolny  Związek  Sportowy  Warszawy  i  Województwa  Mazowieckiego,  kwotą  380 000  złotych; 
Mazowieckie  Ludowe  Zespoły  Sportowe,  kwotą  320 000  złotych  i  sport  niepełnosprawnych,  kwotą  363 000 
złotych, co łącznie daje 1 068 000 złotych.

Należy też podkreślić, że w ramach imprez sportowych Zarząd Województwa dotuje Mazowieckie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej kwotą 350 000 złotych. Bardzo cennym programem dla Mazowsza wprowadzonym 
przez Zarząd Województwa jest „Wspieranie szkolenia sportowego w wybranych klubach sportowych Mazowsza 
osiągających  wyniki  sportowe  w  systemie  współzawodnictwa  sportowego  dzieci  i  młodzieży”.  Program 
realizowany jest przez Mazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na kwotę 1 006 852 złote. W zadaniu 
tym berze udział 116 klubów z Mazowsza. Dlaczego Mazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe? Mają 
największy  potencjał  na  Mazowszu,  żeby  program  przeprowadzić.  Pozostałe  środki  na  sport  w  kwocie: 
1 695 000 złotych są przeznaczone na Przygotowanie i udział reprezentacji województwa w systemie zawodów 
wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży oraz Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów 
młodszych,  juniorów,  młodzieżowców  wytypowanej  w  oparciu  o  ogólnopolski  program  szkolenia  dzieci 
i młodzieży uzdolnionej  sportowo.  Te programy – na Mazowszu,  a  także w pozostałych  15 województwach 
naszego kraju – są realizowane z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu 
Młodzieżowego. Dzięki temu Województwo Mazowieckie pozyskało w 2018 roku dodatkowo z budżetu Państwa 
kwotę w wysokości 4 400 000 zł. Natomiast od 2015 roku do 2018 roku była to łącznie kwota prawie 16 300 000 
zł. 
Zasadą  jest,  aby  Zarządy  Województw  wspierały  system  sportu  w  wysokości  co  najmniej  30%  środków 
dotowanych.  W 2018  roku  na  Mazowszu  było  to  20  %,  czyli  województwo  Mazowieckie  nie  spełnia  tego 
wymogu. Mimo to ministerstwo przydziela dotacji, z uwagi na zaangażowanie tych 20%.

Dodatkowo  należy  podkreślić,  że  dzięki  uczestnictwu  Mazowsza  w  Ogólnopolskim  Współzawodnictwie 
Sportowym Dzieci i Młodzieży Minister Sportu i Turystyki wspiera mazowiecki sport powszechny programami:
„Szkolny Klub Sportowy” w kwocie 7 614 600 zł oraz „Umiem Pływać” środkami w wysokości ponad miliona 
złotych, co dało nam łącznie w 2018 roku blisko 9 000 000 zł dodatkowych środków na sport, które Mazowsze 
pozyskuje z budżetu centralnego. 

Podsumowując, na sport powszechny w 2018 roku przeznaczono kwotę prawie 5 300 000 zł., co stanowi ponad 
66 % budżetu przeznaczonego na sport, natomiast niecałe 34% jest na sport wyczynowy dzieci i młodzieży, 
które też są mieszkańcami Mazowsza i niekiedy dzięki tylko tym środkom mogą uprawiać sport. Natomiast po 
odjęciu dofinansowania dla klubów za punkty jest to tylko 21% budżetu na sport.

20 lipca br.  wpłynęła do Marszałka Województwa  petycja  z Federacji  Organizacji  Pozarządowych „Pomocni 
Mazowszu”  podpisana  przez  Pana  Andrzeja  Rybus-Tołłoczko,  współprzewodniczącego  Rady.  Zarząd 
Województwa  zapoznał  się z tą petycją  oraz podtrzymał  dotychczasowy sposób podziału  środków na sport 
mazowiecki. Odpowiedź zostanie przesłana Panu Przewodniczącemu.

Natomiast mazowieckie okręgowe związki sportowe i kluby przysyłają podziękowania za taki podział środków 
i taką politykę zarządu i proszą o jej utrzymanie.”

Piotr  Śliwiński wyraził  zdziwienie,  że  kwestia  finansowania  sportu  została  podniesiona  na  sesji,  na  której 
nieobecna była większość członków Rady zainteresowanych sportem.

Andrzej  Trzeciakowski stwierdził,  że  nie  ma  nic  więcej  do  dodania,  ponieważ  decyzja  o  podtrzymaniu 
dotychczasowego  systemu  finansowania  został  już  podjęta,  aczkolwiek  jest  zwolennikiem  systemu  zupełnie 
innego – takiego, jaki funkcjonuje w mieście stołecznym Warszawa i jest w jego ocenie społecznie sprawiedliwy.

Izabela  Stelmańska zaproponowała  przyjęcie  zasady  w  obradach  Rady,  że  wszelkie  kwestie  merytoryczne 
omawiane są w obecności członków rady zajmującymi się tymi kwestiami, tak, aby mogli się do nich od razu 
ustosunkować.  Zauważyła  również,  że  zadania  samorządu  gminy  i  województwa  są  różne  i  nie  wszystko 
realizowane w gminie można przenieść na poziom województwa i vice versa. Samorządy działają na podstawie 
i w granicach prawa.

Andrzej  Trzeciakowski zauważył,  że  nie  podniósł  tematu  specjalnie,  korzystając  z  nieobecności  dyrektora 
Mariusza  Młynarczyka,  jego  głos  był  efektem  wcześniejszych  tematów  poruszanych  na  Radzie  i  miał  być 
wstępem do dalszej dyskusji.

Jarosław Kozłowski zwrócił  uwagę  na niską kwotę  środków przeznaczonych  na sport  –  wychodzi  1  zł  na 
obywatela, w jego ocenie uzasadnione byłoby wystąpienie do Zarządu Województwa Mazowieckiego o znaczne 
zwiększenie tych kwot w budżecie. Poruszył też kwestę zawodów sportowo pożarniczych organizowanych przez 
Ochotnicze Straże Pożarne. 



Bartłomiej  Włodkowski przypomniał  petycję  z  końca  2017  roku  wniesioną  przez  Mazowiecki  Akademicki 
Związek  Sportowy  dotyczącą  niezapisania  w  zadaniach  województwa  wprost  finansowania  sportu 
akademickiego. Zauważył,  że być może czas na podjęcie szerszej  dyskusji  na temat finansowania sportu na 
Mazowszu  w  gronie  Rady  bądź  z  udziałem  również  klubów  sportowych,  która  zaowocowałaby  wnioskami 
mogącymi  skłonić  Zarząd  Województwa  do  zmiany  filozofii  finansowania  sportu  na  Mazowszu.  Być  może 
dyskusja wykazałaby, że obecna filozofia jest jedyną możliwą, ale warto dyskutować.

Andrzej  Rybus-Tołłoczko zamknął  dyskusję,  jednak  zapowiedział,  że  zapewne  Rada  powróci  do  tematu. 
Zobowiązał się do rozesłania do Rady zarówno treści przesłanej przez siebie petycji jak i uzyskanej odpowiedzi. 

AD. 3.
Andrzej  Rybus-Tołłoczko,  tytułem  wprowadzenia,  poinformował  Radę,  że  wraz  ze  Współprzewodniczącą 
MRDPP  zostali  zaproszeni  na  Mazowieckie  Forum  Inicjatyw  Pozarządowych  (MFIP)  do  udziału  w  dyskusji 
o radach  działalności  Pożytku  Publicznego,  zauważył  również,  że  MFIP  jest  dużym  ogólnomazowieckim 
wydarzeniem i warto je szerzej rozpropagować wśród mazowieckich organizacji.

Anna  Czyżewska Wiceprezeska  Zarządu  opowiedziała  Radzie  o  realizowanym  przez  Federację  Mazowia 
projekcie „Mazowia dla Mazowsza” współfinansowanym ze środków Województwa Mazowieckiego.
W ramach projektu Mazowia  planuje odwiedzić  wszystkie  powiaty  na Mazowszu,  gdzie  wspólnie  z lokalnym 
partnerem organizuje  spotkania dla  organizacji.  Celem spotkań było  poznanie  się  lokalnych  organizacji  oraz 
zbadanie ich potrzeb i kondycji.  Dotychczas ponad 200 organizacji  wzięło udział  w spotkaniach. Dodatkowym 
cennym rezultatem jest też stworzenie bazy kontaktów do NGO.
Przedstawiła również główne wnioski z realizacji projektu. Są one następujące:

• Bardzo zróżnicowana jakość współpracy pomiędzy organizacjami w powiatach.

• Brak dialogu na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

• Brak okazji do spotkań organizacji (i myślenia w kategoriach „my” – „lokalny sektor pozarządowy”).

• Brak okazji do inspiracji.

• Ważna rola FIO Mazowsze Lokalnie dla rozwoju lokalnych inicjatyw– w każdym powiecie.

Andrzej Rybus-Tołłoczko zaproponował, aby na podstawie konkursów realizowanych ze środków Województwa 
sporządzić  zestawienie  danych dotyczących  absorbcji  środków w poszczególnych  powiatach  Mazowsza  oraz 
działań  realizowanych  w  ramach  zadań  dofinansowanych  przez  województwo.  Zaproponował  również,  aby 
podobne  zestawienie  sporządził  Pełnomocnik  Wojewody,  tak  by  Rada  miała  pełniejszy  ogląd  dotyczący 
wykorzystywania przez Mazowieckie organizacje środków publicznych.

Anna Czyżewska  opowiedziała również o zbliżającym się XIV Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych. 
Jest ono zaplanowane na 1.10.2018 w centrum kreatywności na ul. Targowej w Warszawie w godzinach 9.00 – 
17.00. Omówiła planowany program, który jest na etapie dopinania i poinformowała o możliwym zwrocie kosztów 
podróży dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Andrzej Rybus-Tołłoczko zaproponował zaproszenie na MFIP przedstawiciela Narodowego instytutu Wolności, 
aby  mógł  opowiedzieć  uczestnikom  o  nowelizowanych  rozporządzeniach  do  ustawy  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie – dotyczących wzorów ofert, umów i sprawozdań.

Anna Czyżewska dodała, że tematem jednego z punktów programu jest Mazowiecka Rada Działalności Pożytku 
Publicznego.  Realizowany  projekt  pokazał,  że  wiedza  wśród  organizacji  na  jej  temat  wymaga  uzupełnienia. 
Zaprosiła członków Rady do udziału również w tej części MFIP. Zapowiedziała szybkie przesłanie opracowanego 
programu MFIP. 

AD.4.
Członkowie  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  zapoznała  się  z  treścią  projektu  przed 
posiedzeniem.  Joanna  Malarczyk  wskazała,  że  nie  ma  w  nim  zmian  systemowych  w  stosunku  do  roku 
ubiegłego. Przypomniała, jakie nowe priorytetowe zadania publiczne zostały wprowadzone do programu. Rada 



jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  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.

AD. 5.
Andrzej Rybus-Tołłoczko przypomniał, że na posiedzeniu Rady 21 marca 2018 r. toczyła się dyskusja na temat 
udziału  sektora  organizacji  pozarządowych  we  wdrażaniu  funduszy  unijnych,  w szczególności  Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego 2014-20.  Rada postanowiła  powołać  wówczas  zespół 
roboczy, który zająłby się tą kwestią. Na prośbę Rady Marszałek Województwa wskazał do pracy w zespole panią 
Agnieszkę  Zych  –  kierującą  Biurem  Programowania  EFS  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie.  Ze strony Rady w zespole mają brać udział:  Andrzej  Rybus-Tołłoczko, Hubert 
Pasiak,  Dorota Jezierska. Na tym posiedzeniu zaś ustalono,  że za pracę zespołu odpowiadał  będzie Hubert 
Pasiak.

Hubert  Pasiak zaproponował  dołączenie  do  Zespołu  Daniela  Prokopowicza,  byłego  członka  Rady, 
przedstawiciela Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-20.

AD. 6.
W okresie pomiędzy 8. a 9.  Posiedzeniem, tj.  od 23.05.2018 do 05.09.2018, Mazowiecka Rada Działalności 
Pożytku Publicznego przyjęła 6 uchwał trybie obiegowym.

Uchwała Nr 47/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 9 czerwca 2018 r. w sprawie 
odstąpienia od wyznaczenia  przedstawiciela  Mazowieckiej  Rady Działalności  Pożytku Publicznego oraz osób 
reprezentujących organizacje pozarządowe do trzech komisji opiniujących oferty
Za: 9
Przeciw: 0
Uchwała Nr 48/2018 Mazowieckiej Rady Działalności  Pożytku Publicznego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 
wyznaczenia  przedstawiciela  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  oraz  przedstawicieli 
organizacji  pozarządowych do komisji  opiniującej  oferty w konkursie  w obszarze  „Działalność  wspomagająca 
rozwój  gospodarczy,  w  tym  rozwój  przedsiębiorczości”,  zadanie  -  „Tworzenie  mazowieckiego  ekosystemu 
wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”
Za: 9
Przeciw: 0

Uchwała Nr 49/2018 Mazowieckiej Rady Działalności  Pożytku Publicznego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie 
zaopiniowania  przez Mazowiecką Radę Działalności  Pożytku Publicznego projektu Wojewódzkiego Programu 
Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
Za: 9
Przeciw: 0

Uchwała Nr 50/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie 
wyznaczenia  przedstawiciela  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  oraz  przedstawicieli 
organizacji pozarządowych do komisji opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
Za: 10
Przeciw: 0

Uchwała Nr 51/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 
wyznaczenia  dwóch  członków  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  do  Kapituły  konkursu 
„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” 
Za: 10
Przeciw: 1

Uchwała Nr 52/2018 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 
wyznaczenia  przedstawiciela  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  oraz  przedstawicieli 
organizacji  pozarządowych do komisji opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Turystyka i  krajoznawstwo”, 
zadanie pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.  
Za:11
Przeciw: 0

AD. 7.
W okresie pomiędzy 8. a 9.  posiedzeniem tj.  od 23.05.2018 do 05.09.2018, Mazowieckiej  Rady Działalności 
Pożytku Publicznego odbyło się 1 posiedzenie komisji konkursowej. 



20.08.2018 r  -  „Działalność  wspomagająca  rozwój  gospodarczy,  w tym rozwój  przedsiębiorczości”,  zadanie  - 
„Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”. 
Członkami komisji wyznaczonymi przez Radę byli Dorota Jezierska i Andrzej Rybus-Tołłoczko.

AD. 8.
Informując  o  uczestnictwie  przedstawicieli  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  pracach 
innych  zespołów  i  rad,  Andrzej  Rybus-Tołłoczko poinformował  o  majowym  posiedzeniu  Konwentu 
Wojewódzkich  Rad  Działalności  Pożytku  Publicznego.  Na  konwencie  powrócił  temat  ustawy  o  imprezach 
turystycznych  i  imprezach  powiązanych.  Podjęta  został  również  decyzja  o  organizacji  posiedzenia 
w październiku, w którym wezmą udział przedstawiciele wszystkich 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych.

AD. 9.
Jan Myszak w sprawach różnych przekazał istotna informację o konsultacjach rozporządzeń w sprawie wzorów 
ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji  zadań publicznych. Zapowiedział,  że w Warszawie spotkanie 
konsultacyjne dla organizacji pozarządowych odbędzie się 19 września.
Poinformował  również  o  dwóch  kolejnych  spotkaniach  dotyczących  „Programu  Rozwoju  Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018– 2030 PROO”.

Piotr  Śliwiński poinformował  o  niedogodności  dla  jego  organizacji  związanej  z  użytkowaniem  Witkac.pl, 
dotyczącej braku możliwości tworzenia budżetów z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

Izabela  Stelmańska opowiedziała  o  pierwszych  doświadczeniach  organizacji  pozarządowych  dotyczących 
wejścia w życie ustawy o imprezach turystycznych i usługach powiązanych. 
Zapowiedział  podjęcie  próby  organizacji  spotkania  przedstawicieli  urzędów  marszałkowskich,  organizacji 
turystycznych  (np.  Polska  Izba  Turystyki)  z  przedstawicielami  ministerstwa.  Przewiduje,  że  termin  spotkania 
możliwy jest do zrealizowania w październiku.

Andrzej  Rybus-Tołłoczko  poprosił  o  przygotowanie  na  kolejne  posiedzenie  MRDPP  punktu  informującego 
faktycznych o konsekwencjach dla organizacji pozarządowych wejścia w życie omawianej ustawy.

Na tym spotkanie zakończono.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 21 listopada o godz. 12.00
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