
UCHWAŁA Nr 24/297/18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 09 stycznia 2018 roku 
 

w sprawie ogłoszenia Konkursu dla gmin z terenu województwa pomorskiego 

„Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną”, 
powołania Komisji Konkursowej oraz określenia regulaminu prac Komisji. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  województwa (jednolity tekst:  
Dz. U.  z 2017 r., poz. 2096) oraz art. 31 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 poz. 1460 ze zm

 1
.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W związku z realizacją przez Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej projektu p.n. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług 
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem 
możliwości finansowania tego rozwiązania”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym, ogłasza się konkurs dla gmin z terenu województwa pomorskiego „Mieszkalnictwo 
wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną”. 
 

§ 2. Regulamin konkursu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Do przeprowadzenia oceny wniosków złożonych w konkursie powołuje się Komisję 
Konkursową w składzie: 

1) Katarzyna Weremko - Przewodniczący Komisji, przedstawiciel ROPS; 
2) Maciej Kisała  - Członek Komisji, przedstawiciel ROPS; 
3) Magdalena Woźniakowska - Członek Komisji, przedstawiciel Stowarzyszenia „Solidarni Plus”; 
4) Paweł Woźniakowski  - Członek Komisji, przedstawiciel Stowarzyszenia „Solidarni Plus”; 
5) Paweł Jaskulski - Członek Komisji, przedstawiciel Konsorcjum Partnerskiego; 
6) Wojciech Bystry - Członek Komisji, przedstawiciel Konsorcjum Partnerskiego; 
7) Kinga Myrcik  - Sekretarz Komisji, przedstawiciel ROPS. 
 

§ 4. Regulamin prac Komisji Konkursowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
  

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 1475. 



Uzasadnienie 
 

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej otrzymało 
dofinansowanie na realizację projektu p.n. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w 
zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, 
z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, współfinansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym. 

Projekt zakłada wyłonienie w trybie konkursowym 5 gmin z terenu województwa 
pomorskiego, zróżnicowanych pod względem społeczno-gospodarczym, które zostaną objęte 
wsparcie projektowym. Na potrzeby tych gmin, na podstawie opracowanego standardu mieszkalnictwa 
wspomaganego, zostaną utworzone mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością 
fizyczną. Nie mniej niż 70% wartości projektu zostanie przeznaczone na wdrażanie tego standardu w 
gminach (dostosowanie lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pakiet usług kierowanych do 
tych osób). 

Gminy, które zostaną objęte wsparciem projektowym, nie wnoszą wkładu własnego 
w realizację projektu, natomiast uczestniczyć będą w opracowywaniu standardu mieszkalnictwa 
wspomaganego. Po opracowaniu standardu gminy przekażą liderowi bądź partnerom projektu lokale 
mieszkalne na czas wdrożenia wypracowanego standardu, w zakres którego wejdzie dostosowanie 
lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie pakietu usług na rzecz użytkowników 
mieszkań wspomaganych. Dzięki wsparciu projektowemu osoby niepełnosprawne zagrożone 
umieszczeniem w formach instytucjonalnej opieki całodobowej będą mogły otrzymać opiekę na 
poziomie lokalnej społeczności. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi organizacjami: 
1) Stowarzyszeniem Solidarni „Plus”, Wandzin, gm. Przechlewo; 77-300 Człuchów; 
2) Konsorcjum Partnerskim utworzonym przez: Towarzystwo Wspierania Potrzebujących 

„Przystań”, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 1a – pełniące funkcję Lidera Konsorcjum 
Partnerskiego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, 80-690 
Gdańsk, ul. Przegalińska 135. 

W związku z faktem, że projekt realizowany jest wspólnie przez Lidera i Partnerów na podstawie 
umowy zawartej w dniu 20.12.2017 r., w skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele ROPS oraz 
obu Partnerów. 

Uwzględniając powyższe, przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

 

 
 


