
UCHWAŁA Nr 968/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

z dnia 17 lipca 2020r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Małopolskiego w obszarze Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz 

Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego w 2020 roku  - pn. "EkoMałopolska" oraz 

powołania Komisji Konkursowej do oceny oferty złożonych w ramach tego 

konkursu. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
688, ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. 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 

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań 
w obszarze Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego 
oraz wykonując „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2020”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w obszarze Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony 
Dziedzictwa Przyrodniczego w 2020 roku  pn. "EkoMałopolska" oraz powołania Komisji 
Konkursowej do oceny oferty złożonych w ramach tego konkursu, którego m.in. 
zasady, rodzaje, zakres i formy realizacji określa Regulamin Konkursu, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2 

Na realizację zadania w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa 
Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty  
300 000 zł  złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych). 

§ 3 

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



§ 4 

1. Powołuje się Komisję Konkursową oceniającą oferty złożone w ramach 
ogłoszonego Konkursu. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 
 

1) Pan Tomasz Urynowicz - Przewodniczący Komisji, Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego, 

2) Pani Karolina Laszczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji,  
Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, 

3) Pani Jadwiga Wójtowicz  - Członek Komisji,  Członek Komisji Ochrony 
Środowiska  i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, 

4) Pan Robert Bylica - Członek Komisji, Członek Komisji Ochrony Środowiska   
i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego, 

5) Pani Barbara Dziwisz - Członek Komisji, Przedstawiciel Podmiotów 
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z Bazy Członków 
Komisji Konkursowych, 

6) Pani Teresa Chmielarz - Bryndza  - Członek Komisji, Przedstawiciel 
Podmiotów Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z Bazy 
Członków Komisji Konkursowych, 

7) Pani Małgorzata Dulak - Członek Komisji, Kierownik Zespołu Wspierania 
Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego – lub osoba zastępująca 

8) Pani Monika Mróz - Członek Komisji, p.o. Kierownika Zespołu ds. 
„EkoMałopolska” Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego – lub osoba zastępująca, 

9) Pani Anna Gębiś – Członek Komisji, Specjalista w Zespole ds. 
„EkoMałopolska” Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego – lub osoba zastępująca, 

10)  Pani Monika Kozyra  - Sekretarz Komisji, (Bez Prawa Głosu), Referent w 
Zespole ds. „EkoMałopolska” Departamentu Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – lub osoba zastępująca. 

§ 5 

Tryb powoływania oraz zasady działania Komisji Konkursowej określa Program 
współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, przyjęty 
Uchwałą nr XV/198/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada  
2019 r. 

§ 6 

1. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert zgodnie z kryteriami 
określonymi w Regulaminie ogłoszonego konkursu.  

2. Komisja przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego propozycje 
przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert  
oraz wykaz ofert, którym nie rekomenduje przyznania dotacji. 



§ 7 

Obsługę Komisji Konkursowej prowadzi Departament Środowiska. 

§ 8 

Komisja działa do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

§ 9 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



UZASADNIENIE 

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w obszarze Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa  
Przyrodniczego w 2020 roku pn. "EkoMałopolska", oraz powołania Komisji 
Konkursowej do oceny oferty złożonych w ramach tego konkursu, jest wykonaniem 
postanowień 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”. 

Uchwała stanowi także instrument pozwalający na zlecanie zadań publicznych 
według uregulowań prawnych wynikających z obowiązującej ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

Określony w konkursie zakres działań pozostaje w zgodności ze Strategią 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020 (Obszar 6 – 
Bezpieczeństwo Ekologiczne, Zdrowotne i Społeczne; Cel strategiczny – Wysoki 
poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, 
zdrowotnym i społecznym; Kierunek 6.1 – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 
oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju Małopolski) oraz ze Strategią Projektu 
ekoMałopolska (ochrona środowiska w obszarach: jakość powietrza, przeciwdziałanie 
i łagodzenie skutków zmian klimatycznych, gospodarkę odpadami oraz ochronę 
przyrody i krajobrazu) 

 
Celem realizacji zadań jest edukacja obywatelska w zakresie ochrony 

środowiska oraz kształtowanie i promocja postaw proekologicznych 
w województwie małopolskim, a także propagowanie zdrowego stylu życia. 

W ramach Konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania z zakresu 
edukacji ekologicznej, polegające na: 
1) organizacji wydarzeń, imprez, warsztatów on-line, kursów e – learningowych  

z zakresu edukacji ekologicznej, związanych z tematyką zapobiegania powstawania 
odpadów   

2) organizacji wydarzeń, imprez, warsztatów on-line, kursów e –learningowych  
z zakresu edukacji ekologicznej, związanych z tematyką ochrony powietrza.  

Niniejsza Uchwała szczegółowo określa: rodzaje, zakres i formy realizacji 
zadania, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zasady 
przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, kwalifikowalność wydatków, 
zasady konstruowania budżetu, termin i warunki składania ofert, zasady, tryb i kryteria 
wyboru ofert, zasady zawarcia i realizacji umowy, kontroli i oceny realizacji zdania,  
a także skład Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu. 

Oferty, złożone w terminie określonym w regulaminie konkursu, zostaną 
ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego niniejszą uchwałą. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji 
podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały. 

Zakres i warunki realizacji zadania publicznego określi umowa zawarta 
pomiędzy Województwem a Beneficjentem. W trakcie prowadzenia konkursu  
i realizacji zadania stosowane będą wzory dokumentów przyjęte w rozporządzeniu 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 


