
UCHWAŁA Nr 315/37/19                 
 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 9 kwietnia 2019 roku 

  

w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego  
w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wraz z udzieleniem 
dotacji z budżetu województwa na rok 2019. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 
913, z późn. zm.1), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.2), w związku z § 5 ust. 8 
załącznika do Uchwały Nr 555/L/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, załącznika nr 1 do 
Uchwały Nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), Uzasadnienia oraz 
podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni 
Pomorzanie), zmienionego Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 491/41/15 z dnia 14 maja 2015 r. oraz Uchwałą nr 
376/322/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. - celu szczegółowego 2 Wysoki poziom kapitału społecznego, priorytetu 2.2 Regionalna 
wspólnota, działania 2.2.1. Aktywność społeczna i obywatelska, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zleca się realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych na zadanie pod nazwą „Podnoszenie kompetencji jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego na rzecz integracji imigrantów” wraz  
z udzieleniem dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2019 w łącznej wysokości 
150.000zł (słownie: sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych) podmiotowi, wymienionemu w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania zleconego, udzielenia dotacji oraz jej rozliczenia 

zostaną określone w odrębnych umowach. 
 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432, poz. 2500. 
2 Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1365; Dz. U. z 2019 r. poz. 37. 



 
UZASADNIENIE 

 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
oraz Uchwałą Nr 555/L/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku 
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2019 Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego sfery działań pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych. 

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 działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 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. Stosownie do art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy zlecanie realizacji zadań 
publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 
pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
może mieć formy wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji. Z kolei 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. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 137/24/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 lutego 2019 roku 
ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego  
w roku 2019 w sferze zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnych. Uchwałą Nr 138/24/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 lutego 
2019 r. określony został skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty w zakresie działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęły 2 oferty, które zostały rozpatrzone  
przez Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2019 roku. Zostały one ocenione 
zgodnie z następującymi kryteriami określonymi w Uchwale Nr 137/24/19 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 19 lutego 2019 roku. 
 
Ostatecznie Komisja przedstawiła propozycję dofinansowania 1 ocenionej oferty (oferty wspólnej), 
zgodnie z załącznikiem. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej znajduje się w siedzibie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
 
Przeznaczona na dotacje kwota 150 000 zł brutto została zabezpieczona w budżecie Województwa 
Pomorskiego na 2019 rok w dziale 853, rozdziale 85395, § 2360 (W-ROPS-05-RPS-AP). 

 
 
 
 
 
 
 


