
 

  

UCHWAŁA  Nr 590/238/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
z dnia 25 maja 2017 roku 

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wspieranie realizacji 
zadania w ramach programu Szkolny Klub Sportowy w województwie pomorskim” 
- na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku 
publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 
486, z późn. zm.1), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.2)) § 2 Uchwały Nr 
307/XXVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 
Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 oraz § 4 pkt 12, § 5 ust. 12 pkt 1, 3, 4 I 6 
Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 stanowiącego załącznik 
do Uchwały Nr 307/XXVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 - uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert pod nazwą Wspieranie realizacji programu Szkolny Klub 
Sportowy w województwie pomorskim - na realizację zadań publicznych województwa pomorskiego 
obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 
§ 2. 1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Ogłoszenie  otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w 

siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w miejscu przeznaczonym na 
zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948 i 2260 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 573. 



UZASADNIENIE 
 
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, zwanej dalej „Ustawą”, organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest 
realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W myśl art. 12 ust. 2 
Ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej, w terminie 
nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku: 

1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3,  

2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania 
publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym 
mowa w art. 11 ust. 2, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

 
Uchwałą Nr 589/238/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: „Wspieranie realizacji zadania w ramach programu Szkolny Klub Sportowy w 
województwie pomorskim” Zarząd Województwa Pomorskiego uznał celowość realizacji zadania 
publicznego pod wskazaną wyżej nazwą, opisanego we wniosku złożonym w dniu 28 kwietnia 2017 r. 
przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. Mając zatem na uwadze treść art. 12 ust. 2 pkt 
2 Ustawy, ogłasza się otwarty konkurs ofert. 
 
Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy w ogłoszeniu otwartego konkursu zamieszcza się informacje o: 
1) rodzaju zadania; 
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; 
3) zasadach przyznawania dotacji; 
4) terminach i warunkach realizacji zadania; 
5) terminie składania ofert; 
6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; 
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,  
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom. 

Na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy otwarty konkurs ofert ogłasza się: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej. 
 
Wzór oferty został określony na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 
 
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
Przewidywana kwota dofinansowania 200 000 zł zabezpieczona została w dziale 926, rozdziale 92605, 
paragrafie 2360, zadanie W-DES-01-RPS-AP. 


