
 

UCHWAŁA NR 644/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 5 maja 2022 r. 

 
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”  
skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego. 

Na podstawie art. 8 a ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 
art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) oraz Uchwałą Nr XLVIII/671/21 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na 
rok 2022, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

1. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza Konkurs pn. „Małopolskie świetlice 
wiejskie 2022”, zwany dalej Konkursem. 

2. Zasady naboru i tryb realizacji wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla gmin 
określa Regulamin Konkursu stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 

Środki finansowe na realizację Uchwały znajdują pokrycie w budżecie  
Województwa Małopolskiego na 2022 r.  

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
 

§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 
Warunki lokalowe świetlic wiejskich, nie zawsze pozwalają na odpowiednią 
organizację zamierzeń społeczności lokalnych, rozwijanie ich potrzeb społecznych  
i kulturalnych. Celem Konkursu jest wsparcie gmin w podniesienie standardu 
działających na ich terenach obiektów służących lokalnej społeczności jako miejsca 
integracji, aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi  
i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez zakup wyposażenia do obiektów 
pełniących funkcję tzw. świetlic wiejskich w tym w szczególności: 

a) mebli,  
b) sprzętu RTV/AGD, 
c) materiałów dydaktycznych,  
d) nagłośnienia, 
e) sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,  
f) materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y), 
g) innych elementów wyposażenia służących realizacji celów zadania. 

Województwo Małopolskie na realizację powyższych celów w formie pomocy 
finansowej dla gmin z terenu województwa w 2022 roku zarezerwowało środki 
finansowe w wysokości 1 500 000 zł. Ww. środki planuje się przekazać w formie dotacji 
celowej. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może, na podstawie odrębnej uchwały, udzielić pomocy rzeczowej lub 
finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację określonych 
zadań. 
Oceny formalnej złożonych zgłoszeń do Konkursu dokona Departament Rolnictwa 
i  Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
Małopolskiego. Zgłoszenia poprawne pod względem formalnym będą oceniane przez 
Komisję Konkursową.  
Decyzję  o wyborze gmin rekomendowanych do przyznania pomocy finansowej  
podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały i przekłada  
Sejmikowi Województwa Małopolskiego wykaz gmin rekomendowanych przez siebie 
do przyznania pomocy finansowej wraz z zaproponowaną wysokością dotacji. Sejmik 
Województwa Małopolskiego podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy  
finansowej dla gmin w formie uchwały. 
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Załącznik 
do Uchwały Nr 644/22 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 5 maja 2022 r. 

 

 

Regulamin konkursu Województwa Małopolskiego 

pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” 

 

Preambuła 

§ 1 

 

Świetlice wiejskie to małe centra lokalnej kultury, ich kameralna rola została szczególnie 
doceniona w czasach pandemii i lockdownu, które pokazały, iż najlepsze rzeczy i miejsca 
dobrze mieć pod ręką. Świetlice atrakcyjnie urozmaicają czas wolny i integrują społeczność 
lokalną, służąc nie tylko dzieciom, ale także dorosłym. Lokalna działalność społeczna to ważny 
element rozwoju regionu. Aktywni obywatele tworzą kapitał społeczny, który jest bazą do 
pozytywnych zmian w całym województwie.  
 

Celem konkursu jest wsparcie gmin w działaniach na rzecz rozwoju świetlic wiejskich 
wzmacniającego jednocześnie proces odnowy wsi w regionie. Realizacja konkursu służy 
podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup elementów 
wyposażenia, które będą służyły lokalnym społecznościom w budowie ich tożsamości  
i integracji. 
 

Postanowienia ogólne 

§ 2 

 

1. Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia oraz prawa i obowiązki Organizatora 
oraz Uczestników Konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie”, zwanego dalej 
Konkursem. 

2. Inicjatorem i Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie. 
3. Celem Konkursu jest wsparcie gmin w podniesienie standardu działających na ich terenach 

obiektów służących lokalnej społeczności jako miejsca integracji, aktywnego działania na 
rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców 
poprzez zakup wyposażenia do obiektów pełniących funkcję tzw. świetlic wiejskich, w tym 

w szczególności: 
a) mebli,  

b) sprzętu RTV/AGD, 
c) materiałów dydaktycznych,  
d) nagłośnienia, 
e) sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,  
f) materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y), 

g) innych elementów wyposażenia służących realizacji celów zadania,  

o trwałości użytkowej co najmniej 5 lat. 
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4. Zakupione elementy wyposażenia powinny być dostępne nieodpłatnie w przestrzeni lub 
obiektach publicznych pełniących funkcje świetlic i służyć ogółowi lokalnej społeczności.  

5. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach Konkursu, zwanymi dalej 

Wnioskodawcami, są Gminy miejsko - wiejskie lub wiejskie z terenu Województwa 
Małopolskiego. 

6. Wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 odrębne wnioski o dofinansowanie 
zakupu wyposażenia wyłącznie dla obiektów użyteczności publicznej, które są miejscem 
spotkań mieszkańców sołectw i służą sołectwom, w szczególności do: 
1) organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich; 
2) spotkań sołtysów i mieszkańców sołectw z przedstawicielami władz gminy, gminnych 

jednostek organizacyjnych i innych podmiotów współpracujących z sołectwami; 
3) spotkań członków organizacji działających na terenie sołectw; 
4) organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych, kulturalnych, rozrywkowych  

i sportowych dla mieszkańców sołectw; 
5) realizacji przedsięwzięć promujących sołectwa. 

7. Wyklucza się składanie dwóch wniosków dotyczących tego samego sołectwa. 
8. Umowę przyznającą dotację z Województwem Małopolskim zawiera Gmina. 
9. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa  

i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Regulamin jest wiążący zarówno 
dla Organizatora, jak i dla Uczestników Konkursu. 

Zasady konkursu 

§ 3 

 

1. Przyznana w ramach Konkursu dotacja zostanie przeznaczona wyłącznie na: 
a) zakup wyposażenia określonego w § 2 ust. 3, 
b) wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu 

Województwa Małopolskiego, której koszt nie może przekroczyć kwoty 200 zł  
w przypadku pokrycia tego kosztu z przyznanej dotacji. 

2. Wnioskodawca przed przystąpieniem do Konkursu dokonuje rozpoznania najpilniejszych 
potrzeb funkcjonujących na terenie Gminy świetlic wiejskich w zakresie elementów 
wyposażenia o których mowa w § 2 ust. 3. 

3. Sołtys z terenu gminy na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców swojego 
sołectwa opracowuje zestawienie niezbędnego wyposażenia obiektu zgłaszanego  
w ramach Konkursu. 

4. Wnioskodawca ubiegając się o pomoc finansową w ramach Konkursu, składa wniosek,  
w którym określa planowane do zakupu wyposażenie oraz obiekt, który zostanie 
doposażony. 

5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3, jest załącznikiem do wniosku o pomoc finansową na 
realizację danego zadania składanego przez Wnioskodawcę. 

6. W przypadku, gdy Gmina nie posiada tytułu prawnego  do nieruchomości pozwalającego 
na dysponowanie nią przez co najmniej 5 lat od zawarcia umowy z Organizatorem, 
Wnioskodawca jest zobowiązany do nieodpłatnego użyczenia wyposażenia objętego 
dofinansowaniem na okres co najmniej 5 lat.  

7. Udział dofinansowania z budżetu Województwa wynosi nie więcej niż:  
a) 50% wartości wnioskowanego zadania, w przypadku, gdy obiekt znajduje się  

w miejscowości, w której siedzibę ma Urząd Gminy, 
b) 70% wartości wnioskowanego zadania w przypadku pozostałych miejscowości, 
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przy czym nie może być wyższy niż 30 000,00 zł. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§ 4 

1. Gmina składa maksymalnie dwa odrębne wnioski dla obiektów znajdujących się  
w dwóch różnych sołectwach na terenie danej gminy wraz z załącznikami (wzór wniosku 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do Organizatora, w terminie  

od 9 maja 2022 r. do 27 maja 2022 r., prawidłowo wypełnionych wniosków wraz z 
załącznikami. 
Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób: 
a) złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 16:00, 

b) złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w godzinach ich otwarcia w: 

 Agenda Zamiejscowa UMWM w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy 

Sącz,  
 Agenda Zamiejscowa UMWM w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim, 
 Agenda Zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, 
 Agenda Zamiejscowa UMWM w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy 

Targ, 

 Agenda Zamiejscowa UMWM w Miechowie, ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów, 
 Agenda Zamiejscowa UMWM w Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, 

c) przesłać na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

z dopiskiem „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” 
 

d) przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres elektronicznej skrzynki  

podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: 
/947ts6aydy/SkrytkaESP.  

3. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data jego wpływu do s iedziby Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/Agendy Zamiejscowej potwierdzona 

pieczęcią wpływu (a nie data nadania lub wysyłki). W przypadku formularzy składanych za 
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, o terminowym złożeniu 
wniosku decyduje data jego doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.   

4. Wnioski otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Każdy wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy 

(wójta/burmistrza). 
6. Formularze składane w formie papierowej muszę zawierać własnoręczne podpisy osób 

upoważnionych. Formularze składane w formie elektronicznej, muszą być podpisane przez 
osoby upoważnione, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub 

e-dowód. Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym. 
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7. Do każdego wniosku, należy dołączyć następujące załączniki: 
a) w przypadku gdy Gmina posiada tytuł prawny do nieruchomości pozwalający na 

dysponowanie nią przez co najmniej 5 lat od zawarcia umowy z Organizatorem, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających 
tytuł prawny do obiektu, który zgodnie z wnioskiem ma zostać doposażony. 

b) zestawienie niezbędnego wyposażenia obiektu, planowanego do zakupu w ramach 

Konkursu dla obiektu wskazanego przez Wnioskodawcę, podpisane przez Sołtysa 
miejscowości, w której mieści się obiekt, 

c) dokumentację fotograficzną – min. dwa zdjęcia w formacie *.jpg przedstawiające 
miejsce, w którym będzie się znajdować zakupione w ramach otrzymanej dotacji 
wyposażenie.  

8. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej nie jest równoznaczne z przyznaniem 
dotacji. 

9. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż dwóch wniosków żaden z wniosków 
nie będzie rozpatrywany. 

10. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

 

Ocena wniosków 

§ 5 

1. Ocena wniosków nastąpi w dwóch etapach i składać się będzie z: 
1) oceny formalnej, 

2) oceny merytorycznej. 

2. Oceny formalnej wniosków dokonuje Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zgodnie  

z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu i polega ona na sprawdzeniu poprawności, 
kompletności oraz zgodności zgłoszeń z wymogami określonymi w § 3  

i § 4 Regulaminu. 

3. Wnioskodawcy, których zgłoszenia nie spełniają wymogów formalnych określonych w § 3, 

z wyłączeniem przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub naruszenia 

§  4 ust. 9, zostaną wezwani do uzupełnienia braków formalnych w  terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania. Wezwanie zostanie przesłane na adres e-mail podany we wniosku. 

Wnioski, których braki formalne nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie, nie 
będą podlegały dalszej ocenie. O terminowym uzupełnieniu braków decyduje data wpływu 
dokumentów do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/Agendy 
Zamiejscowej potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data nadania lub wysyłki). W 

przypadku formularzy składanych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej 
ePUAP, o terminowym uzupełnieniu braków decyduje data ich doręczenia na 
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.   

4. Wnioski poprawne pod względem formalnym będą oceniane przez Komisję Konkursową, 
zwaną dalej Komisją, która dokona oceny merytorycznej wniosków, zgodnie z kryteriami, 
o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.   

5. Skład Komisji oraz zadania jej Członków zostaną określone odrębną uchwałą Zarządu 
Województwa Małopolskiego.  

6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub jego Zastępca. 
7. Dla ważności decyzji podjętych przez Komisję niezbędna jest obecność co najmniej 

połowy jej składu, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. Komisja podejmuje 
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rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. Posiedzenie Komisji może mieć charakter 
stacjonarny, zdalny lub łączący obie formy.  

8. Stanowisko Komisji ma charakter opinii. Praca Komisji służy procesowi jawności  
i partycypacji społecznej. 

9. Komisja może rekomendować wysokość dotacji odpowiadającą całości lub części kwoty, 
o jaką ubiega się dany Wnioskodawca. 

10. W przypadku, gdy wnioski uzyskają taką samą ilość punktów, o kolejności na liście 
rankingowej decyduje Komisja Konkursowa. 

11. W kwestiach spornych bądź nieuregulowanych Regulaminem Konkursu, decyzję 
rozstrzygającą podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

12. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków w oparciu o kryteria konkursowe 
i punktową skalę ocen określoną w § 6 Regulaminu. Każdy z członków Komisji proponuje 
liczbę punktów w danym kryterium, a w Protokole przyjmuje się średnią arytmetyczną 
przyznanych ocen dla każdego wniosku.  

13. Komisja, w ramach oceny merytorycznej, ustala listę wniosków, którym przyznano kolejno 
najwyższe liczby punktów w ocenie merytorycznej. 

14. Komisja przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego propozycje rankingu  

i rekomendacje dla poszczególnych obiektów zgłoszonych przez Wnioskodawców wraz 
z przyznaną im punktacją.  

15. Ostateczną decyzję o wyborze gmin rekomendowanych do przyznania pomocy 

finansowej podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego biorąc pod uwagę ranking 
i rekomendacje, o których mowa w ust. 14. 

16. Członkowie Komisji są zobligowani do złożenia oświadczenia o bezstronności, zgodnie 
z  załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu, a udział w pracach Komisji ma charakter 
społeczny. 

Kryteria oceny merytorycznej 

§ 6 

1. Przy formułowaniu ocen przez Komisję oraz dla podjęcia uchwały o rozstrzygnięciu 
Konkursu mają zastosowanie następujące kryteria: 

Kryteria oceny wniosków w ramach konkursu Województwa Małopolskiego 
pn. „Małopolskie świetlice wiejskie” punktacja 

1 

Uzasadnienie konieczności realizacji zadania z uwzględnieniem obecnego 
wyposażenia obiektu, sposobu jego wykorzystania oraz udostępniania 
społeczności lokalnej, w tym wspieranie realizacji zadań statutowych organizacji 
działających na terenie gminy takich jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze 
straże pożarne, lokalne zespoły sportowe, stowarzyszenia itp. 

0-10 

2 

Informacje dotyczące miejscowości, w której położony jest obiekt 

wytypowany do doposażenia w ramach zadania, w tym: 

1) historia, położenie, tradycja, kultura, 
2) organizacje działające w najbliższym otoczeniu, 
3) aktywność samorządowa społeczności lokalnej, 
4) liczba zaangażowanych osób (wobec liczby wszystkich mieszańców) w 

realizację ocenianych inicjatyw, 
5) wskaźniki rozwoju lokalnego (tendencja i ich analiza). 

0-10 

3 Oryginalność, indywidualność, nowatorstwo zadania 0-10 
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4 

Sposób wykorzystywania obiektu na potrzeby społeczności lokalnej w tym 

działania integrujące społeczność lokalną, propagujące rozwój osobisty 
mieszkańców sołectwa, aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi, 
wspieranie inicjatyw lokalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno  
– oświatowej i sportowo – rekreacyjnej.  

0-10 

5 

Inicjatywy prospołeczne podejmowane przez sołectwo, w którym znajduje 
się obiekt objęty zadaniem, dotyczące zwłaszcza seniorów i dzieci 
w tym realizacja innowacyjnych projektów podnoszących jakość życia na wsi, 
wszelkie inicjatywy lokalne, np. związane z opieką nad seniorami, osobami 
niepełnosprawnymi, chorymi, dziećmi itp. 

0-10 

SUMA  
Max.  
50 pkt 

 

2. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzyga Konkurs w formie uchwały i przedkłada 
Sejmikowi Województwa Małopolskiego wykaz gmin rekomendowanych do przyznania 
dotacji wraz z proponowaną wysokością dotacji. 

3. Na podstawie wykazu Gmin, o którym mowa w ust. 2, Sejmik Województwa Małopolskiego 
podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla Gmin w formie 
uchwały. 

4. Dla uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego 
w sprawie wyboru wniosków i przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 

5. Przyznanie dotacji nie oznacza, że Organizator przejmuje odpowiedzialność za 
zobowiązania, wierzytelności oraz działalność podmiotu, którego zadanie uzyskało 
dotację. 

6. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji uwzględnia się kwotę zaplanowaną na 
ten cel w budżecie Województwa Małopolskiego. 

 

Dotacja 

§ 7 

1. Udział dofinansowania z budżetu Województwa wynosi nie więcej niż:  

c) 50% wartości wnioskowanego zadania, w przypadku, gdy obiekt znajduje się w 
miejscowości, w której siedzibę ma Urząd Gminy, 

d) 70% wartości wnioskowanego zadania w przypadku pozostałych miejscowości, 

przy czym nie może być wyższy niż 30 000,00 zł. 

2. Otrzymane środki finansowe Gmina zobowiązuje się wydatkować według następującej 
klasyfikacji budżetowej : Dział 010, Rozdział 01095. 

3. Kwalifikowane będą jedynie wydatki poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy 
dotacji, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., który to termin uznaje się za termin 
wykorzystania dotacji. 

4. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6, Gmina zobowiązana jest zawrzeć umowę 
użyczenia do dnia złożenia sprawozdania z realizacji zadania.  

5. Z kwoty dotacji mogą być pokryte wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, jednak 
nie wcześniej niż po zawarciu umowy między Województwem a Gminą. 
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Umowa dotacji i rozliczenie 

§ 8 

 

1. O przyznaniu dotacji Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej lub 
elektronicznej. 

2. Udzielenie dotacji z budżetu Województwa nastąpi na podstawie pisemnej umowy  
z Gminą. Wzór umowy zostanie przyjęty odrębną uchwałą. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określać będzie w szczególności: 
a) opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, termin jego realizacji  

i wykorzystania środków dotacji, 
b) wysokość udzielanej dotacji i tryb płatności, 
c) tryb kontroli wykonywania zadań, 
d) termin i sposób wykorzystania oraz rozliczenia udzielonej dotacji, 
e) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 
f) sposób przekazywania informacji o udzielonej dotacji. 

4. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i Gmina decyduje się na 
zawarcie umowy, jest ona zobowiązana do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac  
w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, o której mowa  
w ust. 1. Gmina może zmniejszyć kwotę środków własnych proporcjonalnie do stopnia 
zmniejszenia dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. 

5. Wnioskodawca może zrezygnować z całości lub części przyznanej dotacji albo odstąpić 
od zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż 
wnioskowana. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wnioskodawca ma obowiązek pisemnie 
powiadomić Departament o swojej decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji 
o przyznaniu dotacji. 

7. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem, wynikłe w trakcie realizacji zadania, 
powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie, do Departamentu w formie prośby  
o akceptację. 

8. Dotacja nie zostanie wypłacona Gminie lub będzie podlegać zwrotowi w przypadku, gdy 
realizowane zadanie będzie wykonane z naruszeniem terminów i innych zapisów 
określonych w umowie. 

9. Województwo może zobowiązać Gminę do złożenia w wyznaczonym terminie 
sprawozdania częściowego z wykonania zadania. 

10. Gmina, z którą zawarto umowę o udzieleniu dotacji, zobowiązana jest złożyć w  terminie 
określonym w umowie, sprawozdanie końcowe z realizacji zadania. Wzór sprawozdania 
zostanie przyjęty przez Zarząd odrębną uchwałą. 
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Postanowienia końcowe 

§ 9 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora  
www.malopolska.pl .  

2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.  
3. Prawo interpretowania Regulaminu Konkursu bądź rozstrzyganie kwestii nie ujętych 

w Regulaminie przysługuje Organizatorowi Konkursu. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Organizator może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów 
konkursowych, w tym Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje poprzez 
umieszczenie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W takim przypadku Organizator może 
wydłużyć termin składania ofert.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, przedłużenia term inu 

składania zgłoszeń oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia Konkursu bez podania 
przyczyny.  

6. Gmina oświadcza, że spełni w imieniu Województwa obowiązek informacyjny zgodnie z 
wymogami art. 14 RODO, w stosunku do osób, których dane przekaże Województwu  
– tj. osób zaangażowanych w realizację zadania lub uczestniczących w zadaniu zgodnie z 
zakresem rzeczowym zadania opisanego w umowie. Wzór stosownych klauzul 
informacyjnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu konkursu. 

7. Województwo może w ciągu 5 lat od przekazania dotacji, przeprowadzić w Gminie 
kontrolę, w szczególności w zakresie: 
a) celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, 

b) oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych, 

c) oceny prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego zadania. 

 

  

http://www.malopolska.pl/
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu  

„Małopolskie świetlice wiejskie 2022” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć Wnioskodaw cy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć w pływ u 

Urzędu Marszałkow skiego Wojew ództw a Małopolskiego 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o udzielanie pomocy finansowej dla gmin na realizację zadania polegającego 

na doposażeniu świetlic wiejskich - „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” 

 

 

................................................................................................................. 

 

(nazwa zadania) 

 

 

 

Wnioskowana kwota dofinasowania z budżetu  
Województwa Małopolskiego 

 

 

.................................. zł 
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I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA: 

1) Nazwa Gminy: ………………………………………………………………………….…………. 

2) NIP Gminy (należy podać numer NIP, którym Gmina posługuje się przy wystawianiu faktur 

VAT): ……………………………………………………… 

3) REGON Gminy (należy podać REGON Gminy, a nie Urzędu Gminy):……………………….. 

4) numer rachunku bankowego Gminy:…………..………………………………………………... 

5) klasyfikacja budżetowa planowanych kosztów………….……………………………………… 

6) dokładny adres:  

miejscowość .................................., kod ......................., ul. ......................... nr ................ 

gmina ......................................, powiat ......................województwo……………................. 

7) nr tel. .................................................... fax .......................................................................... 

adres e-mail: .............................................. 

9) nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska osób upoważnionych do reprezentowania 

podmiotu ubiegającego się o środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego: 

a) …………………………….………….................................................................................. 

b) ………………………………………………………………………………………………....... 

10) dane kontaktowe osoby zajmującej się realizacją zadania (upoważnionej do składania 
wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania na etapie wniosku, umowy i rozliczenia): 

a) imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

b) nr tel: ………………………………………………………………….. 

c) adres e-mail:................................................................................................................. 

 

II. INFORMACJE O OBIEKCIE, W KTÓRYM BĘDZIE SIĘ ZNAJDOWAĆ ZAKUPIONE 
WYPOSAŻENIE: 

1) miejsce realizacji zadania (wraz z uwzględnieniem adresu, gdzie będą przechowywane 
zakupione rzeczy)………………………………………………………………………………. 

2) w przypadku gdy Gmina dysponuje obiektem, należy podać tytuł prawny 

…………………………………………………………………:………………………………… 
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III. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADANIA: 

Nazwa zadania: 

Rodzaj kosztów (kwota z Budżetu 
Województwa)  

(w zł) 

Koszty ponoszone  

z paragrafów 
bieżących 

Koszty ponoszone  

z paragrafów 
inwestycyjnych 

  

Wnioskowana kwota z Budżetu Województwa  
Kwota brutto (w zł) wartość w % 

  

Kwota wkładu własnego Budżet Gminy  
Kwota brutto (w zł) wartość w % 

  

Całkowita wartość brutto zadania (w zł)  

Miejsce realizacji zadania (wraz z 

uwzględnieniem adresu, gdzie będą 
przechowywane zakupione rzeczy) 

  

 

IV.CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

Charakterystyka przedsięwzięcia, dla którego będzie przeznaczona pomoc z 
uwzględnieniem miejsca realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego w odniesieniu do 
zestawienia rzeczowo – finansowego: 

 

Uzasadnienie konieczności realizacji zadania z uwzględnieniem obecnego wyposażenia 
obiektu, sposobu jego wykorzystania oraz udostępniania społeczności lokalnej: 

Informacje dotyczące miejscowości, w której położony jest obiekt wytypowany do 
doposażenia w ramach zadania:  

 

Sposób wykorzystywania obiektu na potrzeby społeczności lokalnej: 

Inicjatywy prospołeczne podejmowane przez sołectwo, w którym znajduje się obiekt objęty 
zadaniem, dotyczące zwłaszcza seniorów i dzieci: 

 

 

 



 

III. Zestawienie rzeczowo - finansowe zadania. Koszty kwalifikowalne zadania (w zł) 
  

           

Lp. 

Wyszczególnienie 
zakresu 

rzeczowego 

Jednostka 

miary 

Ilość 
(liczba) 

Kwalifikowalne 

ogółem 

Z tego dotacji  Wkład 
finansowy 

gminy 

VAT w kosztach 

kwalifikowalnych*** 
Uwagi 

 

wydatek bieżący* 
wydatek 

inwestycyjny**  
1                    
2                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     

   
RAZEM: 

       

           
* Wydatek poniesiony będzie z paragrafów bieżących 2710      
** Wydatek poniesiony będzie z paragrafów inwestycyjnych 6300      
*** W przypadku Wnioskodawcy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0   
 

 

 



 

 

V. OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI:  

1. W przypadku gdy Gmina dysponuje obiektem, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
kserokopia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do obiektu, który zgodnie z wnioskiem ma 
zostać doposażony. 

2. Zestawienie niezbędnego wyposażenia obiektu, planowanego do zakupu w ramach Konkursu dla 

obiektu wskazanego przez Wnioskodawcę, podpisane przez Sołtysa miejscowości, w której 
mieści się obiekt. 

3. Dokumentacja fotograficzna – min. dwa zdjęcia w formacie *.jpg przedstawiające miejsce, w 
którym będzie się znajdować zakupione w ramach otrzymanej dotacji wyposażenie.  

 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

1. Wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym. 

2. Spełni w imieniu Województwa obowiązek informacyjny zgodnie z wymogami art. 14 RODO,  

w stosunku do osób których dane przekaże Województwu - osób zaangażowanych w realizację 
zadania, osób wymienionych we wniosku lub uczestniczących w zadaniu zgodnie z zakresem 
rzeczowym zadania opisanego w umowie.  

3. W przypadku otrzymania dotacji, zobowiązują się do przestrzegania wymagań wynikających  
z przepisów szczególnych, m.in. prawa zamówień publicznych i ustawy o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  
4. W przypadku, gdy Gmina nie dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, która ma zostać 

doposażona, umowa użyczenia sprzętu zostanie zawarta do dnia złożenia sprawozdania  
z realizacji zadania*.  

 

Data i czytelny podpis Wójta/Burmistrza:………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*jeśli dotyczy 

  



 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu 

„Małopolskie świetlice wiejskie 2022” 

 

Karta oceny formalnej w Konkursie Województwa Małopolskiego 

pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” 

nr zgłoszenia  

nazwa Gminy  

nazwa Sołectwa, w którym 
przechowywane będzie 
wyposażenie 

 

Czy wniosek podlega rozpatrzeniu ? 

                 TAK   

                 NIE (Uzasadnienie: ……………………………………………………………….) 

Kryteria formalne 

1 
Czy wniosek został złożony w terminie określonym w 
Regulaminie Konkursu? 

 TAK  NIE 

2 Czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot?  TAK  NIE 

3 
Czy wniosek został złożony na odpowiednim wzorze, 
stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu? 

 TAK  NIE 

4 
Czy wniosek jest kompletny, zawiera wymagane załączniki, a 
zawarte w nim pola są prawidłowo wypełnione? 

 TAK  NIE 

5 
Czy wniosek został podpisany przez osoby wskazane w 
Regulaminie Konkursu? 

 TAK  NIE 

Wniosek spełnia wszystkie wymagane kryteria formalne i podlega 
ocenie merytorycznej. 

 TAK  NIE 

 

Sprawdził: 
Data: ……………………………………  ………………………………… 

/Sekretarz Komisji Konkursowej lub Zastępca 
Sekretarza Komisji Konkursowej/ 

Zatwierdził: 
Data: …………………………………..   ………………………………….. 

/Przewodniczący Komisji Konkursowej lub 
Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej/ 

  



 

 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu 

„Małopolskie świetlice wiejskie 2022” 

........................................................ 

(miejscowość, data) 

........................................................................... 

(imię i nazwisko członka Komisji) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE – Deklaracja bezstronności 
w Konkursie Województwa Małopolskiego 

pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” 

 

 

 

 

Oświadczam, że: 
a) jestem/nie jestem* mieszkańcem sołectw, w których będą przechowywane zakupione rzeczy 

zakupione przez Gminę w ramach Konkursu, 

b) jestem/nie jestem* członkiem organizacji działającej na terenie sołectw zgłoszonych do 
Konkursu.  

 

 

 

 

........................................................ 

(podpis członka Komisji) 
 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu Konkursu 

„Małopolskie świetlice wiejskie 2022” 

 
1. Przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu lub realizacji umowy. 

 
Wzór klauzuli informacyjnej  

 
– w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 

zgodnie z art. 14 RODO – 

przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

 
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której 
dane dotyczą: 
Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że:  
I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą 
w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 
Kraków. 
II. Inspektor Ochrony Danych 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych 
UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; 
email: iodo@umwm.malopolska.pl. 

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji konkursu pn. „Małopolskie 
świetlice wiejskie 2022” dla gmin, położonych w województwie małopolskim. Podstawa prawna:  
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

IV. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia 
umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 25 lat zgodnie z kategorią archiwalną 
określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu wojewódz twa i urzędów 
marszałkowskich stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. 
V. Kategorie danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie danych zawartych we wniosku, umowie oraz 
sprawozdaniu , tj.: …………………**.  

                                                                 

* Należy wskazać źródło danych osobowych 
** Należy wskazać właściwe kategorie pozyskanych danych osobowych.  
*** Należy wpisać pełną nazwę wnioskodawcy.  



 

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień regulują 
art. 15-18 i 21 RODO. 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
tj. organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom. 
 
IX. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym 
profilowania 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 
 
2. Przetwarzanie danych wystawców dokumentów księgowych 
 

Wzór klauzuli informacyjnej  
 

– w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 
zgodnie z art. 14 RODO – 

przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

 
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której 
dane dotyczą: 
Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że:  
I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą 
w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 
Kraków. 
II. Inspektor Ochrony Danych 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych 
UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; 
email: iodo@umwm.malopolska.pl. 

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji konkursu pn. „Małopolskie 
świetlice wiejskie 2022” dla gmin, położone w województwie małopolskim. Podstawa prawna: art. 6 
ust. 1 lit. c) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze.  

IV. Okres przechowywania danych  



 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia 
umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 25 lat zgodnie z kategorią archiwalną 
określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów 
marszałkowskich stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. 
V. Kategorie danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie danych zawartych we wniosku, umowie oraz 
sprawozdaniu , tj.: imię i nazwisko osób fizycznych, numer telefonu, adres e-mail**.  

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania oraz 
ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień regulują art. 15-18 
RODO. 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes  Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
tj. organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom. 
 
IX. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym 
profilowania 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

 

 

 

 

 

                                                                 

* Należy wskazać źródło danych osobowych 
** Należy wskazać właściwe kategorie pozyskanych danych osobowych.  
*** Należy wpisać pełną nazwę wnioskodawcy.  


