
 

UCHWAŁA Nr 127/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 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 oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone 
w ramach otwartego konkursu ofert. 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1, art. 13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 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 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”,  Zarząd Województwa Małopolskiego 
uchwala, co następuje:  

§ 1 

Zarząd Województwa Małopolskiego, wykonując „Program współpracy  
Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, ogłasza 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, którego zasady  
i tryb określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd 
Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty  
450 000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

 



§ 3 

Środki na realizację Uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2017 rok. 

§ 4 

Powołuje się Komisję Konkursową oceniającą oferty złożone w ramach otwartego 
konkursu ofert. 

§ 5 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 
1) Pan Wojciech Kozak – Przewodniczący Komisji, Wicemarszałek 

Województwa Małopolskiego, 
2) Pani Wioletta Wilimska – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, 
3) Pani Maria Siuda - Członek Komisji, Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki 

Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,; 
4) Marcin Ślusarski – Członek Komisji, Zastępca Dyrektora Departamentu 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego,  

5) Anna Mlost -  Członek Komisji, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,  

6) Joanna Czarnik – Członek Komisji, Przedstawiciel podmiotów Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z bazy członków komisji 
konkursowych,  

7) Grzegorz Sokołowski – Członek Komisji, Przedstawiciel podmiotów 
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z bazy członków 
komisji konkursowych,  

8) Pani Monika Seweryn - Członek Komisji, Inspektor w Zespole ds. Organizacji 
Pozarządowych, Kancelaria Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, 

9) Pani Agnieszka Szułdrzyńska – Członek Komisji, Kierownik Zespołu ds. 
Analiz i Finansów, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

10)Pani Aneta Kosiba – Członek Komisji, Kierownik Działu Polityki Społecznej 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, 

11)Pani Justyna Mańka – Sekretarz Komisji (Bez Prawa Głosu), Inspektor ds. 
polityki Społecznej w Dziale Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Krakowie. 

2. W pracach Komisji Konkursowej udział będzie brać ekspert wskazany przez 
Małopolską Radę ds. Polityki Senioralnej – Pani Zofia Szarota. 

§ 6 

Tryb powoływania oraz zasady działania Komisji Konkursowej określa Program 
współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 przyjęty 



uchwałą Nr XXIX/425/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 
października 2016 r.  

§ 7 

Komisja działa do dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

§ 8 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 
 Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego 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 ma na celu 

wykonanie postanowień Uchwały Nr XXIX/425/16 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”. 

 

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 

najbardziej wartościowych przedsięwzięć polegających na dotowaniu działań  

z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności  

o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym. 

 

Określona została także wysokość środków finansowych (do 450 000 zł) 

przeznaczonych na realizację zadań publicznych dla podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego. 

Niniejsza uchwała określa także skład Komisji Konkursowej oceniającej oferty 

złożone w otwartym konkursie ofert. Komisja Konkursowa dokonuje oceny 

merytorycznej złożonych ofert i przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego 

wykaz zadań, w odniesieniu do których rekomenduje udzielenie wsparcia 

finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego oraz zadań, w odniesieniu do 

których nie rekomenduje udzielenia dotacji. Zarząd Województwa Małopolskiego 

podejmuje decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji 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 2016 r. przyznał dofinansowanie na 

realizację 27 zadań na łączną kwotę 590 500 zł. 

 

 

 

 

 


