
 

UCHWAŁA Nr  1365/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2019 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 

- 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania 

rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu 

Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 10 i 31, art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2, 
art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)  oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), 
Uchwały Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 
2011 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 
2011 – 2020”, Uchwały Nr  LIV/824/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa 
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2019” (ze zm.), w związku z Uchwałą 
nr 766/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności 
na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Z budżetu Województwa Małopolskiego udziela się dotacji celowych na 
dofinansowanie w latach 2019 - 2020 zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób 
starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 2, do łącznej kwoty 
800 000 zł (ośmiuset tysięcy złotych), w tym w 2019 r. 565 310 zł (pięćset 
sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych), w 2020 r. 234 690 zł 
(dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych). 
 

2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielanych dotacji 
zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 



 
 

§ 2 

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 

Małopolskiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rodziny, Zdrowia  

i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 766/19 z dnia 14 maja 2019 r. 
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz 
integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób 
starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 
oraz powołał Komisję Konkursową. 

Do konkursu złożonych zostało 2 oferty na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia 
finansowego 800 000 zł. Do oceny merytorycznej przeszło 2 oferty. 

Komisja Konkursowa, powołana na mocy ww. uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego, w dniu 5 lipca 2019 r. dokonała oceny merytorycznej 2 złożonych 
ofert spełniających wymogi formalne. 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Województwa 
Małopolskiego postanowił dofinansować 2 zadania na łączną kwotę 800 000,00 zł 
(słownie: ośmiuset tysięcy złotych).  

 

 

 

 


