
UCHWAŁA NR 372/146/20 
 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
z dnia 12 maja 2020 roku 

 

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku przez 
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań 
publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 512, z późn zm.)1 
art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie       
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.2) w związku z art. 36 ust 1, 2 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej                             
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 426)3, § 1 pkt 3 oraz § 2 Uchwały 
Nr 253/XX20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, w sprawie określenia zadań Samorządu 
Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 
2020, § 4 pkt 4 oraz § 5 ust 4 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 188/XV/19 z dnia 25 listopada 2019 roku Sejmiku Województwa 
Pomorskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2020, Celu Strategicznego 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 763/XXXV/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku 
Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020” oraz § 1 pkt 1, pkt 5 lit. a, b, c, pkt. 9 i pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 7 lutego 2008 r.                 
w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom                         
i organizacjom pozarządowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1945), uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku przez organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa 
pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 
§ 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 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń                   

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.pomorskie.eu 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r. poz.1571, poz. 1815. 
2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r. poz.1570, z 2020 r. poz. 286. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r. poz. 568. 



UZASADNIENIE 
 
 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwałą nr 253/XX/20  
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, w sprawie określenia zadań 
Samorządu Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 oraz Uchwałą Nr 188/XV/19 z dnia 25 listopada 
2019 roku Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 
Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, Zarząd 
Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego sfery działań 
pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           
i o wolontariacie, organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, 
obejmującej między innymi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, we współpracy                                 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, 
odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku 
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. W myśl art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy 
współpraca ta odbywa się w szczególności w formach zlecania organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych                      
w ustawie. Przepis art. 11 ust. 2 ustawy przewiduje, że wspieranie realizacji zadań publicznych 
odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny 
tryb zlecania.  
 
Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom 
pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert (art. 13 ust. 
1 ustawy). 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.  
 
Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Pomorskiego po 
zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej specjalnie w tym celu.  
 
W trakcie prowadzenia konkursu i realizacji zadań zleconych stosowane będą wzory dokumentów 
opracowane na podstawie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2057).  

 
Wzór obowiązującej oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
Klasyfikacja budżetowa zadania: 
 
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.100.000,00 PLN 


