
UCHWAŁA Nr 492/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 26 marca 2020 r.  

 
w sprawie zmiany uchwały 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 

W załączniku nr 1 do uchwały 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!”, zwanym dalej Regulaminem konkursu, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) dotychczasową treść § 17 Regulaminu konkursu oznacza się jako ust. 1, 
2) w § 17 Regulaminu konkursu po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Województwo Małopolskie zastrzega sobie prawo do: 
1) przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny, 
2) odstąpienia od zawarcia umowy z Oferentem z przyczyn obiektywnych, 
w szczególności w sytuacji wystąpienia szczególnych sytuacji związanych 
z zagrożeniem zdrowia lub życia wielu ludzi, 
3) przesunięcia terminu zawarcia lub realizacji umowy z Oferentem z przyczyn 
obiektywnych, w szczególności w sytuacji wystąpienia szczególnych sytuacji 
związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia wielu ludzi. 
3. W przypadku skorzystania przez Województwo Małopolskie z uprawnień 
wskazanych w ust. 2 Województwo Małopolskie nie będzie zobowiązane do 



wypłaty Oferentom jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, w tym także 
z tytułu zwrotu poniesionych kosztów lub utraconych korzyści.”, 

3) w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu po § 11 dodaje się § 11a  
brzmieniu: 

„§  11a  
 Odstąpienie od umowy  przez Zleceniodawcę 

 
1. W przypadku, gdy ze względu na stan niebezpieczeństwa spowodowany 

przez wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u 
ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19) powodujący, że wykonanie 
przedmiotu umowy będzie niemożliwe bądź nadmiernie utrudnione lub 
może powodować dla wielu osób zagrożenie ich życia lub zdrowia lub 
stanowić inne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego - 
Zleceniodawca może od umowy odstąpić w całości. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 
może zostać złożone w terminie do dnia …………….. 

3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn 
opisanych w ust. 1 Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do wypłacenia 
Zleceniobiorcy(om) jakiejkolwiek części dotacji, zwrotu poniesionych 
kosztów lub utraconych korzyści, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku gdy dotacja została wypłacona Zleceniobiorcy jest on 
zobowiązany do zwrotu dotacji w terminie 30 dni od otrzymania 
oświadczenia Zleceniodawcy o odstąpieniu od umowy na rachunek 
bankowy wskazany przez Zleceniodawcę. W przypadku wydatkowania 
przez Zleceniobiorcę środków pochodzących z dotacji przed dniem 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu umowy przez Zleceniodawcę, 
Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do ich zwrotu, jeżeli ich 
wydatkowanie nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem określonym w 
umowie.”. 

 

§ 2 

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

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 

 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 6 lutego 2020 r. 

Nr 166/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych 

Województwa Małopolskiego w obszarze upowszechniania i ochrony praw 

konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”.  

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany Regulaminu konkursu stanowiącego 

załącznik nr 1 do uchwały Nr 166/20 oraz załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu 

(umowa) poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących aktualnej sytuacji związanej z 

wprowadzeniem stanu epidemii i wynikających z niej ograniczeń w realizacji zadań 

publicznych województwa małopolskiego. 

 

 

 

 

 

 


