
 

 

UCHWAŁA Nr 316/15 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 17 marca 2015 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r.  

zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej,  

w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania  

wykluczeniu osób starszych poprzez organizację  

Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1118 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), Uchwały 

Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku 

sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-

2020”, Uchwały Nr LVI/889/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 

października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa 

Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2015”, Zarząd Województwa Małopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego, wykonując „Program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2015”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  

w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy 

społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, poprzez organizację Małopolskiego 

Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego zasady i tryb określa Załącznik 

do niniejszej Uchwały. 

 

 

 



 

§ 2. 
 

Rodzaj zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, których dotyczy 

przedmiot konkursu, odpowiadający celom „Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2015”, określa załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 3. 
 

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu, Zarząd Województwa 

Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 100 000 zł (słownie: 

sto tysięcy złotych). 

 

§ 4. 
 

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2015 r. 

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE: 

 

 Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania 

społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych ma na celu 

wykonanie postanowień Uchwały Nr LVI/889/14 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.  

           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 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako partnerów w kreowaniu polityki senioralnej 

upowszechniających inicjatywy edukacyjne i aktywizujących intelektualnie, 

psychicznie, społecznie i fizycznie osoby starsze. Celem jest tutaj zwłaszcza 

konsolidacja i aktywizacja środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wsparcie 

takie przekłada się na działania z zakresu obszaru pomocy społecznej, w zakresie 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób; obszar – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Określona została także wysokość środków finansowych (100 000 zł) 

przeznaczonych na organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku. Oferty złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję 

Konkursową. Wyniki oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, powołaną przez 

Zarząd Województwa Małopolskiego, będą przedstawione Zarządowi Województwa 

Małopolskiego. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd 

Województwa Małopolskiego w formie uchwały. 

Zakres i warunki realizacji zadania publicznego określi umowa zawarta 

pomiędzy Województwem a beneficjentem, zwanym Zleceniobiorcą. 

Województwo Małopolskie, zlecając zadanie publiczne, ma prawo 

egzekwować sprawozdania oraz dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, 

obejmującej w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość 



wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie 

wymaganej dokumentacji. 

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2014 r. zrealizował zadania 

publiczne z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na 

dofinansowanie realizacji 22 zadań w łącznej kwocie 457 000 zł. Zostało także 

zrealizowane zadanie polegające na organizacji I Małopolskiego Kongresu 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które uzyskało dofinansowanie Samorządu 

Województwa Małopolskiego w wysokości 82 995 zł. 

W 2015 r., do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu, Samorząd Województwa 

Małopolskiego nie realizował zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej  

w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji (na dzień ogłoszenia 

niniejszego konkursu trwa otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie 

wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób 

starszych, ogłoszony Uchwałą Nr 7/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 

stycznia 2015 r.; na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono 

środki finansowe w wysokości 500 000 zł). 

 


