
 

 
UCHWAŁA NR 1215/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
z dnia 1 września 2020r. 

 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. (zadanie wyłonione w 
ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) 
pn. „Od kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka” 

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 512), art. 4 ust. 1 pkt 14,  
art. 5 ust. 4 pkt 2, art.15 ust.1, 2g i 2h, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), oraz Uchwały 
Nr XXIII/329/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w/s zmiany 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 Uchwały Nr 912/20 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. (zadanie wyłonione 
w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Od 
kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka” oraz powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu, Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Z budżetu Województwa Małopolskiego udziela się dotacji celowej 
na sfinansowanie zadania publicznego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. (zadanie wyłonione w ramach 4. edycji 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Od kodowania do 
budowania – wielopokoleniowa robotyka”, zgodnie z wykazem, o którym mowa 
w ust. 2. 

2. Wykaz zawierający nazwę zadania i realizującego go podmiotu oraz wysokość 
udzielonej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego zawiera załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

3. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych 
i nie podlegały ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej, zawiera załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały. 

 



 

 
 

§ 2 

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 
Małopolskiego na rok 2020. 

 

§ 3 

Z wybranym podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa 
określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego. 

 
 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji. 
 
 

§ 5  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Samorząd Województwa Małopolskiego zdecydował o sfinansowaniu zadania  
w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania zgodnie  
z Uchwałą Nr 912/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2020 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania w 2020 r. (zadanie wyłonione w ramach 4. edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Od kodowania do budowania – 
wielopokoleniowa robotyka” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 
złożonych w ramach tego konkursu.  
W ten sposób Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje Uchwałę XXIII/329/20 
z dnia 1 lipca 2020 r. w/s zmiany 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. 
Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert pn. „Od kodowania do budowania – 
wielopokoleniowa robotyka” złożono 2 oferty w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku 
oraz 1 ofertę po terminie. 
Komisja Konkursowa do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego powołana Uchwałą Nr 912/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2020 r. rozpatrzyła 1 ofertę (2 oferty nie 
spełniły wymogów formalnych). 
Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa Małopolskiego 
sfinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 1 zadania w kwocie 40 000, 00 
zł. 
Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej 
powierzył realizację zadania publicznego 1 podmiotowi na kwotę w wysokości 
40 000,00 zł. 


