
UCHWAŁA Nr 666/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej,                              
w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego 

 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                                
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 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 XXIX/425/2016 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa 
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2017” (ze zmianami), uchwały Nr 
XXIX/496/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r.                      
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Województwa 
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017” oraz w związku z uchwałą nr 
1134/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego na rok 2016, a także  uchwałą Nr 382/2017 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego  z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania 
społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji 
oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

Z budżetu Województwa Małopolskiego udziela się dotacji celowej dla Fundacji na 

Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIRR” 

w kwocie 59 950 zł (słownie pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł) 

na dofinansowanie w 2017 r. zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, 

w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania 



wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego, pn. „Centrum Asystentury Społecznej w Andrychowie – 

świadczenie usług asystenckich dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

zamieszkujących na terenie powiatu wadowickiego”. 

§ 2. 
 

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 

Małopolskiego na rok 2017. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 382/2017 z dnia 14 marca 2017 r. 

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania 

społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji 

Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji 

oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 

Rodzaj zadań realizowanych w ramach w/w konkursu pozostaje w zgodności                           

z celami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020. 

Na realizację zadania wybranego w ramach w/w konkursu, Zarząd Województwa 

Małopolskiego przeznaczył środki finansowe do łącznej kwoty ogółem 60 000 zł.                           

Do konkursu złożona została 1 oferta na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia 
finansowego 59 950 zł. Łączna wartość złożonej oferty wynosi: 69 230 zł. Oferta 
spełniała wymogi formalne. 

Komisja Konkursowa, powołana na mocy uchwały nr 382/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 marca 2017 r., w dniu 19 kwietnia 2017 r. dokonała oceny 
merytorycznej złożonej oferty. 
 
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Województwa 
Małopolskiego postanowił dofinansować zadanie na kwotę 59 950,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).  
 


