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I r. dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyboru rea|izatora

szko|enia kadr wojewÓdzkich Mazowsza upzejmie informuję, że podjęcie decyĄi w tym zakresie jest moż|iwe ty|ko

na podstawie stosownych regu|acji wynikających z obowiązujących pzepisóW prawa.

Wspołpraca Samoządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami rea|izującymi zadania z zakresu

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działa|ności pożytku pub|icznego i o wo|ontariacie oraz ,,Roczny program wspołpracy Województwa Mazowieckiego

z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w aft'3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontaiacie,, ' Pzl1toczone akty prawne, nakładają na organy administracji pub|icznej obowiązek ogłaszania otwartego

konkursu ofeń na rea|izaĄę zadań pub|icznych, którego wyniki są podstawą do podjęcia współpracy z danąorganizacją
pozarządową. Tym samym, podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest udział podmiotu

w ogłaszanym co roku przez województwo mazowieckie konkursie ofeń i spełnienie okreś|onych w nim warunków.

w 2021 roku otwańy konkurs ofeń na rea|izację zadań pub|icznych w obszarze ,,Wspieranie i upowszechnianie

ku|tury fizycznej,' będzie ogłoszony w najb|iższych dniach. Wsze|kie niezbędne informacje oraz ogłoszenia konkursowe,

są pub|ikowane na stronie internetowej Samoządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.p| . oraz na stronie

internetowej Samorządowego Forum Dia|ogu obywate|skiego wvtlw'dia|oq.mazovia.p|.

Mając na uwadze powyższe oko|iczności, podjęcie odrębnej uchwa|y Zaządu Województwa Mazowieckiego

z pominięciem procedury konkursowej nie będzie moż|iwe.
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LaureatPo|skiej NagrodyJakości urądrea|izutezadaniawoparciuo zintegrowanysystemzafądzaniazgdnyznofmami: PN-EN|So9001:2015-10'PN-EN|so14oo1:2o15ł9'
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 1 800 1:2007, PN-ISO 37001 2017-05 oraz na podstawie wytypnych PN-ISO 26000
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