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Uchwała Nr 664/2005 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 7 lipca 2005 r. 
 
 
w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2005r. 
pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA”. 
 
 
 
Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z póź. zm.) oraz art. 41 ust. 1 
pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1590 z póź. zm.), Uchwały Nr XXIII/250/2000 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego”, Uchwały Nr XXVI/348/04 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2005 roku”, Zarząd Województwa Małopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z 
zakresu turystyki oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2005 roku”, ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 
dziedziny turystyki pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA”, którego zasady i tryb określa 
regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2 

 
Rodzaj zadań publicznych w dziedzinie turystyki, których dotyczy przedmiot 
konkursu, odpowiadający celom „Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2005 roku”, określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 3 
 
Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu, Zarząd Województwa 
Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty 558.000 zł (słownie: pięćset 
pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), płatne z działu 630 Turystyka. 
   
 



 
§ 4 

 
Do oceny ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2005 r. pn. 
„MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” powołuje się Komisję Konkursową, której skład 
określony został w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. 
   

§ 5 
 

Określa się następujące zasady pracy Komisji Konkursowej: 
 
1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert wg zasad, kryteriów i trybu wyboru 

ofert określonych w regulaminie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2005 r. pn. 
„MAŁOPOLSKA GOŚCINNA”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego 
propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny turystyki w 2005 r. 
pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA”. 

3. Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego wykaz 
ofert, których nie rekomenduje się przyznania dotacji. 

 
§ 6 

 
Komisja Konkursowa działa do końca 2005 roku. 

 
§ 7 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 
 

§ 8 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 
 
Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia III edycji 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2005 r. pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” ma 
na celu wykonanie postanowień Uchwały Nr XXVI/348/04 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2005 roku”, stanowi także instrument pozwalający 
na zlecanie zadań publicznych wg 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, a w szczególności z celem C.4.2 – wspieranie rozwoju „przemysłu 
czasu wolnego”. 

Określona została także wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
dotacje dla podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego. Oferty, 
złożone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu, zostaną ocenione przez 
Komisję Konkursową. Wyniki oceny dokonanej przez Komisję Konkursową będą 
przedstawione Zarządowi Województwa Małopolskiego. Decyzję o wyborze ofert i o 
udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.  

Zakres i warunki realizacji zadania publicznego określi umowa zawarta 
pomiędzy Województwem a beneficjentem, zwanym zleceniobiorcą. W trakcie 
prowadzenia konkursu i realizacji zadań publicznych będą stosowane wzory 
dokumentów przyjęte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891). 

Województwo Małopolskie, zlecając zadanie publiczne, ma prawo 
egzekwować sprawozdania oraz dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, 
obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość 
wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie 
wymaganej dokumentacji.  

W ramach 2 edycji otwartego konkursu w roku 2005 złożono 77 ofert na sumę 
oczekiwanego wsparcia finansowego w kwocie 2 063 760 zł. ogółem. Zgodnie z 
uchwałami nr 201/05 i 310/05 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie 
rozstrzygnięć 2 edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2005 r. pn. „Małopolska 
Gościnna” udzielono dotacji na realizację 41 zadań w kwocie 767 000,- zł ogółem. 
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