
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 

UCHWAŁA NR [****] 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Z DNIA [****] 

 

w sprawie powierzenia spółce [****] zadań własnych Województwa Małopolskiego wskazanych 

w art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

[****]), tj. zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, o 

których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. [****]), które będą polegały na tworzeniu warunków do powstawania legalnych 

miejsc pracy w obszarze usług wspierających seniorów oraz usług gospodarczych poprzez 

udostępnienie mieszkańcom Województwa Małopolskiego systemu bonowego na usługi w 

ramach projektu pn. "Małopolskie Obligacje Społeczne", na podstawie art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45 z późn. 

zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powierza się spółce [****] wykonywanie zadań własnych Województwa Małopolskiego 

polegających na stworzeniu i zarządzaniu systemem bonowym na usługi wspierające 

seniorów oraz usługi gospodarcze (dofinansowane i pełnopłatne) w ramach projektu pn. 

"Małopolskie Obligacje Społeczne" oraz zarządzaniu ww. systemem. Stworzony system 

służyć będzie tworzeniu warunków do powstawania legalnych miejsc pracy w obszarze 

usług wspierających seniorów oraz usług gospodarczych. 

2. Zakres zadań obejmuje dystrybucję bonów wśród mieszkańców oraz rozliczenie płatności 

dokonywanych za ich pośrednictwem. Szczegóły systemu bonowego wskazane są 

w opisie modelu „Małopolskich Obligacji Społecznych”. 

3. Powierzenie spółce [****] zadań następuje na okres od [****] do [****]. 

 

§ 2 

1. Bony będą przyznawane mieszkańcom w wieku co najmniej 75 lat zamieszkujących na 

terenie Województwa Małopolskiego. 

2. Maksymalna łączna liczba bonów dofinansowanych przyznanych mieszkańcom to 

307 200. 

3. Spółka nie jest ograniczona w liczbie sprzedawanych bonów komercyjnych. Bony 

komercyjne mogą być sprzedawane dowolnemu nabywcy. 

 

§ 3 

1. W związku z realizacją zadań własnych Województwa Małopolskiego spółka [****] 

otrzyma od Województwa Małopolskiego rekompensatę kosztów. 

2. Wysokość rekompensaty za realizację powierzonych zadań nie przekroczy [****] zł. 

Parametrem rekompensaty będzie liczba bonów dofinansowanych przyznanych 

mieszkańcom i opłaconym przez nich. 



- 2 - 

 

 

§ 4 

Sposób wykonania zadań określa system bonowy stanowiący część modelu „Małopolskich 

Obligacji Społecznych”.  

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


