
UCHWAŁA Nr 1552/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania 

Chorych Na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz Inne 

Choroby Neurodegeneracyjne mózgu pn. Konferencja „Zdrowie seniora 60+  

- wyzwania naszych czasów w środowisku wiejskim - Alzheimer, Parkinson  

i inne choroby neurodegeneracyjne mózgu" złożonej w trybie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Na podstawie art. 19a i art. 4 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450  
ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.), Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Po rozpatrzeniu oferty Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Chorych Na 

Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz Inne Choroby 
Neurodegeneracyjne mózgu stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, przy braku uwag, uznaje się za celową 
realizację zadania publicznego z obszaru ochrony i promocji zdrowia oraz 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Konferencja „Zdrowie seniora 
60+ - wyzwania naszych czasów w środowisku wiejskim - Alzheimer, Parkinson 
i inne choroby neurodegeneracyjne mózgu" i zleca się jego wykonania w formie 
wsparcia. 

2. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się dotację 
w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 

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

§ 2 
 

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 
Małopolskiego na rok 2018. 

 
§ 3 

1. Upoważnia się Panią Sylwię Grzesiak - Ambroży – Dyrektora Departamentu 
Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM do podpisania w imieniu Województwa 



Małopolskiego 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, z wyłączeniem zwiększenia kwoty 
dotacji i przedłużenia terminu realizacji zadania. 

§ 4 
 

Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania 
końcowego z jego wykonania stanowią odpowiednio załącznik nr 2 oraz załącznik nr 
3 do uchwały. 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki 

Społecznej UMWM. 

 
§ 6 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych Na Choroby Picka, Wilsona, 

Huntingtona, Parkinsona oraz Inne Choroby Neurodegeneracyjne mózgu, złożyło 

ofertę realizacji zadania publicznego pn. Konferencja „Zdrowie seniora 60+  

- wyzwania naszych czasów w środowisku wiejskim - Alzheimer, Parkinson i inne 

choroby neurodegeneracyjne mózgu". Oferta zawiera dane pozwalające określić 

zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji, szacunkową kalkulację przewidywanych 

kosztów realizacji zadania oraz posiadane zasoby osobowe i rzeczowe. 

 

Głównym celem realizacji zadania jest uświadomienie seniorów i ich opiekunów, 

przekazanie rzetelnej informacji o chorobach, sposobach ich diagnozowania, 

metodach leczenia, miejscach szukania pomocy. 

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w zakresie określonym  

w art. 4 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

przy braku uwag, przyznaje się dla Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania 

Chorych Na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz Inne Choroby 

Neurodegeneracyjne mózgu, dotację celową na dofinansowanie powyższego 

zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


