
UCHWAŁA Nr 2027/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 7 listopada 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym  
i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los pn. „Świąteczne Wsparcie” 

złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 19a i art. 4 ust. 1 pkt 1 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), Zarząd Województwa Małopolskiego 
uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym  

i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy braku uwag, uznaje się 

za celową realizację zadania publicznego z obszaru pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób, pn. „Świąteczne Wsparcie” i zleca się dofinansowanie jego 

wykonania w formie wsparcia. 

2. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się dotację 

w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 

3. Termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni. 

§ 2 

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 
Małopolskiego na rok 2019. 

§ 3 

Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rodziny, Zdrowia 

i Spraw Społecznych UMWM. 

 



§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los, złożyło 

ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Świąteczne Wsparcie”. Oferta zawiera 

dane pozwalające określić zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji, szacunkową 

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, posiadane przez Oferenta 

doświadczenie oraz zasoby, które będą wykorzystane w realizacji zadania. 

Zadanie polega na organizacji ,,Mikołaja 2019” dla dzieci z rodzin będących pod 

opieką Stowarzyszenia – w ramach wydarzenia przewiduje się zabawę Mikołajową, 

na której zostaną rozdane dzieciom paczki ze słodyczami oraz akcji „Paczka 

Świąteczna” polegającej na wydaniu osobom najbardziej potrzebującym paczek 

żywnościowych, w których znajdują się produkty niezbędne do zorganizowania 

samodzielnie przez te osoby Wigilii.  

Uznając celowość realizacji zadania publicznego z obszaru pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, przy braku uwag, przyznaje się dla 

Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los dotację 

celową na dofinansowanie powyższego zadania. 


