
 

UCHWAŁA Nr 1675/16 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 10 listopada 2016 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 

Oddział w Krakowie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie  

art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) oraz 

art. 41 ust. 1 i art. 57 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz Uchwały 

Nr XIV/215/2015 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października  

2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016” (ze zm.), Zarząd Województwa Małopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Po rozpatrzeniu oferty Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział  

w Krakowie, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, złożonej z pominięciem 

otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, przy braku uwag, uznaje się za celową realizację 

zadania publicznego pn. „Seniorzy wśród przyjaciół.” i zleca się jego wykonanie   

w formie wsparcia finansowego. 

2. Zadanie publiczne wpisuje się w sferę zadań publicznych w zakresie „aktywizacji 

oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób starszych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym” określonej w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.                       

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 

ze zm.). 

3. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się dotację 

w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych). 

4. Termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni. 

 

 

 



 

 

§ 2. 

 

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 

Małopolskiego. 

§ 3. 

 

1. Upoważnia się Panią Sylwię Grzesiak - Ambroży – Dyrektora Departamentu 

Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM do reprezentowania i składania 

jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Województwa Małopolskiego  

w zakresie podpisania umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania,  

o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również prawo do dokonywania 

ewentualnych zmian w zawartej umowie, o której mowa w ust. 1 i do 

podpisywania stosownych aneksów do umowy. 

 

§ 4. 

 

Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki 

Społecznej UMWM. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE: 

 

 Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie,  

złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Seniorzy wśród przyjaciół”.  

 

Zadanie polega na zorganizowaniu cyklicznych czterogodzinnych spotkań 

otwartych dla 20 osób (seniorów, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów) 

prowadzonych każdorazowo przez troje specjalistów: psychologa, fizjoterapeutę oraz 

plastyka zajęć, w wymiarze jednej godziny na każdy moduł. Podczas spotkań 

seniorzy będą mogli pod kontrolą psychologa, ćwiczyć pamięć i koncentrację, uczyć 

się radzenia sobie ze stresem w ramach relaksu przy muzyce, jak też poznawać                   

i rozwijać umiejętności plastyczne poprzez projektowanie przedmiotów użytkowych               

i artystycznych z dostępnych materiałów oraz wykonanie rysunku i malarstwa.                         

W ramach ruchowych zajęć kompensacyjno-korekcyjnych z elementami fizjoterapii 

kształtujących i poprawiających sprawności manualne prowadzone będą ćwiczenia 

na wybranych stanowiskach, przy użyciu przenośnych rotorów, piłeczek żelowych, 

taśm elastycznych i piłek terapeutycznych o niewielkiej średnicy. 

 

Zadanie publiczne wpisuje się w sferę zadań publicznych w zakresie 

„aktywizacji oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób starszych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym” określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy                   

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.). 

 

Oferta zawiera dane pozwalające określić zakres rzeczowy, termin, miejsce 

realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów zadania. Uznając celowość realizacji 

zadania, przy braku uwag, w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznaje się Polskiemu 

Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie dotację celową na 

dofinansowanie powyższego zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


