
UCHWAŁA Nr 1630/16 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 3 listopada 2016 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia oferty Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku 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 Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku, 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. „Aktywne i godne życie seniorów. Materiały z przebiegu 

Forum III Wieku w ramach XXVI Forum Ekonomicznego, 7-10 września 2016 r.”            

i zleca się jego wykonanie w formie wsparcia finansowego. 

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

na rzecz osób w wieku emerytalnym” 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 8 000 zł (słownie: osiem 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, Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Aktywne i godne życie 

seniorów. Materiały z przebiegu Forum III Wieku w ramach XXVI Forum 

Ekonomicznego, 7-10 września 2016 r.”.  

 

Zadanie polega na wydaniu publikacji mającej na celu upowszechnienie wiedzy  

i informacji na temat godnego i zdrowego życia osób starszych w oparciu o materiały  

z przebiegu konferencji Forum III Wieku w ramach XXVI Forum Ekonomicznego  

w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu, w daniach 7-10 września 2016 r. Bezpłatne 

egzemplarze publikacji będą przekazane organizacjom seniorskim, uniwersytetom 

trzeciego wieku, radom seniorów i klubom seniora oraz członkom Małopolskiej Rady 

ds. Polityki Senioralnej. Dzięki publikacji seniorzy będą mogli zapoznać się  

z wypowiedziami ekspertów, polityków, przedstawicieli NGO-sów, uczelni wyższych  

i podmiotów gospodarczych – gośćmi honorowymi i specjalnymi, moderatorami, 

panelistami na temat polityki senioralnej, edukacji i aktywizacji seniorów, 

nowoczesnych technologii w zakresie opieki społecznej i zdrowego stylu życia na 

emeryturze, włączania się różnych podmiotów w ramach tzw. „srebrnej gospodarki” 

do tworzenia nowoczesnego rynku usług i produktów.  

 

Zadanie publiczne wpisuje się w sferę zadań publicznych w zakresie 

„działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” określonej w art. 4 ust. 1 pkt 10 

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 Ogólnopolskiej 

Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku dotację celową na 

dofinansowanie powyższego zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


