
UCHWAŁA Nr 1739/16 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej,              
w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu osób starszych w latach 2016 - 2017 w ramach I edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 

 
Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                              
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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), Uchwały Nr XIV/215/2015 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” 
(zmieniona Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXVI/381/16 z dnia 
29.08.2016 r.), 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, zgodnie                          
z uchwałą nr XXVII/385/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 
2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego 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 w związku z uchwałą Nr 1545/2016 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego                           
z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego 
oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w latach 2016 - 2017 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 

1. Z budżetu Województwa Małopolskiego udziela się dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, w zakresie 
wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób 
starszych, zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 2. 



2. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu 
Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
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, zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych 
i nie zostały poddane ocenie merytorycznej, zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 
 

§ 2. 
 

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 

Małopolskiego na rok 2016 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Małopolskiego. 

 
§ 3. 

 
Z wybranymi podmiotami, o których mowa w § 1 zostanie zawarta umowa 

określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego. 

 

§ 4. 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
§ 5. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 1545/2016 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 października 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy 

społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w latach 2016 - 2017 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 zadań wybranych w ramach w/w konkursu, Zarząd Województwa 

Małopolskiego przeznaczył środki finansowe do łącznej kwoty ogółem 200 050 zł.,                           

w tym w ramach: 

1) zadania „Krakowski Klub Seniora Kina Paradox” - 90 000 zł, w tym: 

- w 2016 r. – do kwoty 36 000 zł; 

- w 2017 r. – do kwoty 54 000 zł; 

2) zadania „Aktywni seniorzy” – 50 050 zł, w tym: 

- w 2016 r. – do kwoty 8 350 zł, 

- w 2017 r. – do kwoty 41 700 zł. 

 

Ogłoszony konkurs, ma na celu wspieranie funkcjonowania społecznego oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, w tym aktywizację seniorów                              

i zachęcenie ich do wyjścia z domu poprzez uczestnictwo w projekcjach filmowych                  

i warsztatach merytorycznych (zadanie „Krakowski Klub Seniora Kina Paradox”)   

oraz integrację wewnątrzpokoleniową, wzmacnianie świadomości zdrowotnej                

oraz budowanie więzi międzypokoleniowej (zadanie „Aktywni Seniorzy”). 

Komisja Konkursowa powołana do oceny ofert w ramach w/w ogłoszonego otwartego 

konkursu ofert, rozpatrzyła 2 oferty, które spełniły wymogi formalne. 

Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji 

Konkursowej przyjął do realizacji 2 oferty na łączną kwotę dofinansowania  

139 538 zł, z czego: 

2) na zadanie „Krakowski Klub Seniora Kina Paradox” – 89 488 zł, w tym: 

- w 2016 r. – do kwoty 35 508 zł; 

- w 2017 r. – do kwoty 53 980 zł; 

2) zadania „Aktywni seniorzy” – 50 050 zł, w tym: 

- w 2016 r. – do kwoty 8 350 zł, 

- w 2017 r. – do kwoty 41 700 zł. 

Wykaz zadań oraz oferentów, którzy otrzymują dotacje zawiera załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 


