Załącznik nr 1
do uchwały Nr 841/19
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 16 maja 2019 r.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu
Województwa Małopolskiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze turystyki w 2019 roku
pn. "Małopolska Gościnna - III edycja"

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota
dotacji

1.

Fundacja Osada w Piekarach

„Dwa brzegi – rozwój oferty turystycznej
rzeki Wisły”

58 000

2.

Fundacja Fundusz Partnerstwa

„Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony
rozwój turystyczny regionu”

125 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 841/19
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 16 maja 2019 r.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji
z budżetu Województwa Małopolskiego w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze turystyki
w 2019 roku pn. "Małopolska Gościnna – III edycja"

Lp.

1.

Oferent

Fundacja
Instytut
Białowieski

Nazwa zadania

Podstawa

Rozdział VIII pkt. 2 i 9 (oferta
złożona w sposób nieprawidłowy),
Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt.
2 (oferta złożona na niewłaściwym
formularzu)
Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt.
Centrum Zrównoważonego Rozwoju:
4 (zadanie określone w ofercie nie
"Okrągły stół dla Puszczy
jest zgodne z celami i założeniami
Białowieskiej".
konkursu)
www.FestiwalPuszczyBiałowieskiej.pl
Rozdział IX Podrozdział I pkt. 4
www.FestiwalBiałowieski.pl
ppkt. 8 (kalkulacja przewidywanych
www.FestiwalZubra.pl
kosztów jest niepoprawna pod
względem formalno - rachunkowym)
Ogłoszenia otwartego konkursu
ofert
/Uchwała Nr 531/19 ZWM z dnia
04.04.2019 r./

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 841/19
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 16 maja 2019 r.

UMOWA UŻYCZENIA
zawarta w dniu …………………………………………... w Krakowie,
między:
Województwem Małopolskim,
z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków,
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
NIP: 676-21-78-337, REGON: 351-554-287,
reprezentowanym
przez
Zarząd
Województwa,
w
imieniu
którego
działa:
………………………………………...................................................................................,
zwanym dalej „Użyczającym”,
a
………………………………….........., z siedzibą w ……..……................ wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem .................., NIP: ..........., REGON: ..............
Zwaną dalej „Biorącym do używania”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………….
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Nr .............. Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia ............. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2019 roku
pn. „Małopolska Gościnna – III edycja”.
§1
[oświadczenie Użyczającego]

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem jednostki pływającej „Wanda”, o numerze
rejestracyjnym KR-01-0111.
§2
[przedmiot użyczenia]

Użyczający oddaje Biorącemu do używania ruchomość, o której mowa w § 1 do bezpłatnego
używania z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dwa brzegi – rozwój oferty turystycznej
rzeki Wisły”.
§3
[oddanie przedmiotu użyczenia]

Użyczający oddaje Biorącemu do używania przedmiot użyczenia, o którym mowa w § 1
z dniem zawarcia niniejszej umowy.
§4
[rozwiązanie umowy]

1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31.12.2019 r.

2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia przez każdą ze Stron.
3. Użyczający może rozwiązać w każdym czasie umowę w trybie natychmiastowym
w przypadku, gdy Biorący do używania wykorzystuje przedmiot użyczenia w sposób
sprzeczny z umową, a w szczególności wykorzystał ruchomość w inny sposób niż
określony w § 2;
4. Umowa niniejsza ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, jeżeli Użyczający zostanie
pozbawiony własności przedmiotu użyczenia lub w przypadku rozwiązania umowy
nr……… z dnia …………………. dotyczącej realizacji zadania pn. „Dwa brzegi – rozwój
oferty turystycznej rzeki Wisły”.
§5
[obowiązki i uprawnienia Biorącego do używania]

1. Biorący do używania zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki
przedmiotem użyczenia, a w szczególności:
a) organizacji przewozu międzybrzegowego dla turystów i mieszkańców Małopolski na
trasie Tyniec – Piekary – Tyniec,
b) pozyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do uruchomienia i realizacji przewozów,
c) zabezpieczenia łodzi podczas eksploatacji, jak również podczas postoju poza
godzinami kursowania, zgodnie z przepisami o żegludze śródlądowej,
d) garażowania łodzi w okresie od jej przekazania do użytkowania do dnia 31.12.2019 r.,
e) sprawdzenia stanu technicznego łodzi i dokonania ewentualnych napraw przed
rozpoczęciem przeprawy,
f) utrzymania łodzi w należytym stanie technicznym poprzez wykonywanie niezbędnych
napraw, robót konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych w okresie realizacji
umowy,
g) ubezpieczenia łodzi oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla
osób/osób i mienia,
h) zapewnienia bezpieczeństwa osób/osób i mienia, w czasie przewozu
międzybrzegowego, jak również w czasie wejścia z lądu na łódź oraz zejścia z łodzi
na ląd,
i) zabezpieczenia łodzi przed zniszczeniem i kradzieżą,
j) utrzymywania czystości na łodzi,
k) zgłaszania Województwu Małopolskiemu wszelkich uwag odnośnie bezpieczeństwa
przewozu,
l) transportu łodzi z miejsca garażowania wskazanego przez Użyczającego.
2. Biorący do używania jest upoważniony do wykonania niezbędnych przeróbek, adaptacji
i modernizacji po wcześniejszym powiadomieniu Użyczającego i uzyskaniu wszystkich
uzgodnień z właściwymi organami oraz otrzymaniu innych pozwoleń wymaganych na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie na jego koszt i bez
prawa roszczenia do Użyczającego o zwrot poniesionych nakładów.
3. Biorący do używania odpowiada za wszelkie powstałe w czasie trwania umowy
uszkodzenia przedmiotu użyczenia, choćby powstały one z winy osób trzecich i zdarzeń
losowych.
4. Koszty związane z wykonaniem obowiązków wymienionych w ust. 1-3 ponosi Biorący do
używania.
§6
[posiadanie przedmiotu użyczenia]

Przedmiot użyczenia znajdować się będzie w posiadaniu Biorącego do używania i będzie
użytkowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie.

§7
[oddanie przedmiotu użyczenia osobie trzeciej]

Oddanie przez Biorącego do używania przedmiotu użyczenia lub jego części osobie trzeciej
w poddzierżawę, podnajem lub do bezpłatnego używania wymaga zgody Użyczającego
wyrażonej na piśmie.
§8
[zwrot przedmiotu użyczenia]

Po zakończeniu użyczenia Biorący do używania zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
przedmiot użyczenia Użyczającemu w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem stopnia
zużycia. Data i miejsce zwrotu strony ustalą w trybie bieżącym.
§9
[zastosowanie kodeksu cywilnego]

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami.
§ 10
[właściwość sądu]

W przypadku sporu wynikłego na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy, strony
poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Użyczającego.
§ 11
[zmiana umowy]

Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana jedynie z zachowaniem formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 12
[odpowiedzialność za realizację umowy ze strony Urzędu Marszałkowskiego]

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Użyczającego jest
………………………………. – …………………………………………………….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Biorącego do używania
jest………………………………………………….- ………………………………………..
§ 13
[egzemplarze umowy]

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Użyczającego,
jednym dla Biorącego do używania.

UŻYCZAJĄCY:

BIORĄCY DO UŻYWANIA:

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 841/19
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 16 maja 2019 r.

Pełnomocnictwo

Na podstawie Uchwały nr .. /19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia .............2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2019 roku pn. „Małopolska Gościnna –
III edycja, Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie (31-156) przy ul. Basztowej 22,
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, NIP: 676-21-78-337, REGON:
351-554-287, reprezentowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego
działa:………………udziela pełnomocnictwa i upoważnia Fundację Osada w Piekarach,
z siedzibą: Piekary 30, 32-060 Liszki, adres do korespondencji: ………………….., NIP:
…………………., REGON: …………….. reprezentowaną przez …………… – ………………..,
do dokonywania w imieniu i na rzecz Województwa Małopolskiego wszelkich czynności
związanych z utrzymaniem jednostki pływającej „Wanda”, przekazanej przez Województwo
Małopolskie w drodze użyczenia oraz uruchomieniem przewozu międzybrzegowego po rzece
Wiśle pomiędzy miejscowościami Tyniec a Piekary w ramach zadania „Dwa brzegi – rozwój
oferty turystycznej rzeki Wisły”, w szczególności do:
a) organizacji przewozu międzybrzegowego na trasie Tyniec – Piekary – Tyniec;
b) pozyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do uruchomienia i realizacji przewozów,
w tym do reprezentowania Województwa Małopolskiego w postępowaniach
administracyjnych przed właściwymi organami we wszelkich instancjach, dotyczących
uzyskania zezwoleń, uzgodnień oraz podejmowania innych działań koniecznych do
spełnienia wszelkich wymogów formalnych, niezbędnych do użytkowania jednostki
pływającej i organizacji przewozów;
c) zawarcia wszelkich umów związanych z eksploatacją łodzi koniecznych do realizacji
zadania pn. „Dwa brzegi – rozwój oferty turystycznej rzeki Wisły”, w tym umów
związanych z ubezpieczeniem łodzi, zleceniem wykonania niezbędnych napraw, robót
konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych w okresie realizacji umowy.
Wszelkie czynności prawne i faktyczne dokonywane w ramach niniejszego pełnomocnictwa
mogą zostać wykonane na zasadach i w granicach środków finansowych określonych
w umowie na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego pn. „Dwa brzegi
– rozwój oferty turystycznej rzeki Wisły”.

.………………………………………………
(miejsce i data)

……………………………………….
(podpis)

