
UCHWAŁA Nr 166/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 6 lutego 2020 r.  

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze upowszechniania  
i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”. 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 25, art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) 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”, 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 upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – 
Oszustom Dziękuję!”, którego treść określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Rodzaje zadań publicznych w obszarze upowszechniania i ochrony praw 
konsumentów, których dotyczy przedmiot konkursu, odpowiadających celom 
„Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, 
określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

 

 



§ 3 

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd 
Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty  
300 000 zł (słownie:  trzysta tysięcy złotych). 

§ 4 

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

§ 5 

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 upowszechniania  
i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”, określa 
załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 6 

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

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów 

„Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”, ma na celu wykonanie 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”. 

Uchwała stanowi także instrument pozwalający na zlecanie zadań publicznych 

według uregulowań prawnych wynikających z obowiązującej ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Niniejsza uchwała określa zasady i tryb konkursu ofert oraz cele i rodzaje 

zadań publicznych, które mogą być przedmiotem konkursu. Przedstawione rodzaje 

zadań pozostają w zgodności z celami Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2011 – 2020: Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, 

zdrowotne i społeczne; Kierunek Polityki Rozwoju 6.3 Poprawa bezpieczeństwa 

społecznego: integrująca polityka społeczna. 

 

Zamierzeniem Zarządu Województwa Małopolskiego jest wspieranie 

najbardziej wartościowych przedsięwzięć polegających na realizacji działań  

z obszaru ochrony praw konsumenckich (w tym propagowanie wiedzy na temat 

prawa, pogłębianiu świadomości konsumenckiej). 

 

Niniejsza Uchwała określa zasady i tryb wyboru ofert oraz cele i rodzaje zadań 

publicznych, które mogą być przedmiotem konkursu. Określa również wysokość 

środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego (do 300 000 zł).  

 

Oferty, złożone w terminach określonych w regulaminie konkursu, zostaną 

ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego odrębną uchwałą. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji 

podejmie 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 zadań publicznych będą stosowane wzory dokumentów przyjęte 

rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 


