
UCHWAŁA Nr 999/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 21 lipca 2020 r.  

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz 

rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka, w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 31, art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1, art. 13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 41 ust. 1 oraz 2 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), 
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  XV/198/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa 
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020” (ze zm.) oraz Uchwały Nr 1973/19 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co 
następuje:  

§ 1 

Zarząd Województwa Małopolskiego, wykonując „Program współpracy  
Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, ogłasza otwarty 
konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego 
w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach IV edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, którego zasady i tryb określa 
Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd 
Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty  
278 674 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt 
cztery złotych). 



§ 3 

Środki na realizację Uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2020 rok. 

§ 4 

Szczegółowe zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie 
związanym z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,  
w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego określa 
załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 5 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rodziny, Zdrowia  
i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach IV edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, jest wykonaniem postanowień 
uchwały Nr XV/198/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 
2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego                  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020” (ze zm.). 

Niniejsza uchwała stanowi także instrument pozwalający na zlecanie zadań 
publicznych według uregulowań prawnych wynikających z obowiązującej ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

Określony w konkursie zakres działań pozostaje w zgodności ze Strategią 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020 (Obszar                                           
6 „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne”, kierunki polityki rozwoju: 6.3 
– Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna.). 

Celem realizacji zadań jest propagowanie różnych form aktywności rodzin, 
dzieci i osób starszych, wzmacnianie kompetencji wychowawczych, rozwijanie 
integracji międzypokoleniowej. 

W ramach konkursu zlecone będą zadania wybrane na podstawie Uchwały 
Nr 1973/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach 4. edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 

Niniejsza Uchwała szczegółowo określa: rodzaje, zakres i formy realizacji 
zadania, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zasady 
przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, kwalifikowalność 
wydatków, zasady konstruowania budżetu, termin i warunki składania ofert, zasady, 
tryb i kryteria wyboru ofert, zasady zawarcia i realizacji umowy, kontroli i oceny 
realizacji zdania. 

 Oferty, złożone w terminie określonym w regulaminie konkursu, zostaną 
ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego odrębną uchwałą. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji 
podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały. 

Zakres i warunki realizacji zadania publicznego określi umowa zawarta 
pomiędzy Województwem a Beneficjentem. W trakcie prowadzenia konkursu  
i realizacji zadania stosowane będą wzory dokumentów przyjęte w rozporządzeniu 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 
 
 

 


