
   

 

Uchwała nr 1222/340/22 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 lipca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej 

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia 

Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy  

pn. „Mazowsze dla Młodzieży” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4, w związku z art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) oraz uchwały nr 158/13 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strategii 

Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.  – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 620/316/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw 

Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla 

Młodzieży”, w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku naboru uzupełniającego, o którym mowa w § 11a, dofinansowanie może 

dotyczyć jednego lub kilku Zadań, wymienionych w § 4, przy czym na: 

1) działania informacyjno-promocyjne dotyczących Młodzieżowych Rad, 

2) podnoszenie kompetencji opiekunów Młodzieżowych Rad, 

3) realizowanie inicjatyw/działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych, 

4) organizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i kampanii wyborczej 

– można przeznaczyć, odpowiednio na każde z tych Zadań, maksymalnie kwotę po 5 000 

zł.”; 

2)  w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku naboru uzupełniającego, o którym mowa w § 11a, zakup wyposażenia 

niezbędnego do realizacji Zadania, np. laptop, drukarka, skaner, rzutnik, tablet itp. nie 

może przekroczyć 25 % kosztu całkowitego Zadania.”; 

3) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. W przypadku naboru uzupełniającego, o którym mowa w § 11a, wnioski należy składać 

w terminie od 29 lipca do 12 sierpnia 2022 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli 

Wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 12 sierpnia 2022 r.) wyłącznie za pomocą 

profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej: 

http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/. 

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku 

http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/


 

 

na adres e-mail Departamentu: organizacyjny@mazovia.pl przy czym nie zwalnia 

to Wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego Wniosku 

i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści 

wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.”; 

4) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: 

„§ 11a. Nabór uzupełniający 

1. W przypadku, gdy po dokonaniu wyboru Wniosków w ramach Instrumentu „Mazowsze 

dla Młodzieży” w sposób, o którym mowa w § 11, wysokość przyznanej pomocy 

finansowej nie wyczerpuje kwoty środków przeznaczonych na ww. Instrument, Zarząd 

Województwa ogłasza nabór uzupełniający.  

2. Po przeprowadzeniu naboru uzupełniającego Sejmik Województwa Mazowieckiego 

przyznaje pomoc finansową podmiotom, których wnioski zostały zakwalifikowane do jej 

przyznania w trybie § 11 Regulaminu. 

3. Nabór uzupełniający nie dotyczy gmin/powiatów i dzielnic m. st. Warszawy, które 

znalazły się na Liście Beneficjentów Zadania w danym roku kalendarzowym.”; 

5) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji 

ds. Organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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