
UCHWAŁA NR 504/232//17 
 Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 5 maja 2017 roku 
 

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym organizacjom pozarządowym oraz 
innym uprawnionym podmiotom, wraz z udzieleniem dotacji z budżetu 
województwa na rok 2017 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst: 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. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.              
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst: 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 19, § 5 ust. 19 pkt 1-6, § 6 
ust. 6 pkt 1 lit. D, § 9 ust. 15 załącznika do Uchwały Nr 307/XXVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 
2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2017, uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1.1. Zleca się realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom                  
i patologiom społecznym organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom,                    
wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2017 w wysokości 180.000 zł brutto 
(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Integralną część Uchwały stanowi załącznik zawierający wykaz podmiotów uprawnionych              
do realizacji zadania zleconego i otrzymania dotacji oraz ofert w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym, dotowanych z budżetu województwa pomorskiego. 

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

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



 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
Uchwałą 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, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację 
zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2017 w sferze zadań publicznych 
obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom                            
i patologiom społecznym. 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 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym, 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 263/217/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 marca 2017 roku 
ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 
2017 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Uchwałą Nr 429/226/17 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. określony został skład Komisji Konkursowej, 
opiniującej oferty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  
Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 30 ofert, które zostały rozpatrzone przez 
Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 r. Komisja odrzuciła 5 ofert 
niespełniających wymogów formalnych wymaganych w ogłoszeniu konkursowym.  
Pozostałych 25 ofert zostało ocenionych zgodnie z następującymi kryteriami określonymi w uchwale             
w sprawie ogłoszenia konkursu: 
1. Kryteria formalne: 

1) Oferta jest złożona w terminie w wersji elektronicznej w serwisie witkac.pl oraz w formie 
papierowej na wymaganym formularzu; 

2) Oferta jest prawidłowo i kompletnie wypełniona i posiada wymagane załączniki; 
3) Oferta jest zgodna z rodzajem zadania, na które została złożona; 
4) Oferta ma charakter ponadlokalny; 
5) Oferta jest złożona przez podmiot uprawniony; 
6) Oferta jest podpisana przez osoby do tego uprawnione – wymienione w KRS bądź innym    

rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw lub innych 
dokumentów; 

7) Oferent gwarantuje finansowy wkład własny lub z innych źródeł w wysokości min. 1%; 
8) Oferta nie dotyczy zadania finansowanego z budżetu województwa pomorskiego z innego  

tytułu; 
9) Maksymalna wysokość oczekiwanej dotacji nie przekracza 25.000 zł; 
10) Koszty obsługi zadania, nie wyższe niż 10% sumy kosztów bezpośrednich dotacji  

województwa pomorskiego. 
2.  Kryteria merytoryczne: 

1) Diagnoza - opis potrzeb i/lub problemów wskazujących na konieczność wykonania zadania 
publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków, 

2) Opis grup adresatów zadania publicznego, 
3) Cele realizacji zadania publicznego, 
4) Działania: opis działań (poziom szczegółowości, kompleksowość), adekwatność 

proponowanych działań służących osiągnięciu celu, rzetelność przedstawionego 
harmonogramu; 

5) Zakładane rezultaty realizacji zadania; 



6) Inne: zasoby rzeczowe i kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania, 
wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, doświadczenie 
oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju we współpracy z administracją publiczną, 
analiza i ocena realizacji zadań zleconych w podmiotowych edycjach konkursu, biorąc pod 
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 
innowacyjność, wyjątkowość oferty, 

3. Kryteria finansowe: 
1) Rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów (ocena prawidłowości  

sporządzenia kosztorysu zadania, kompletność),  
2) Ocena racjonalności zaplanowanych wydatków, 
3) Kwalifikowalność wydatków, 
4) Udział finansowy środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł, 
5) Wysokość oczekiwanej dotacji. 

18 ofert uzyskało aprobatę Komisji, która przedstawiła propozycję dofinansowania. 
Protokół z posiedzenia Komisji znajduje się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Przeznaczona na dotacje kwota 180.000 zł brutto została zabezpieczona w budżecie województwa 
pomorskiego na 2017 rok w dziale 851, rozdziale 85154, § 2360 (W-ROPS-05-RPS-AP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr 504/232/17  
Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 5 maja 2017 r. 

 
 
 
 
 

Wykaz podmiotów uprawnionych do realizacji zadania zleconego i otrzymania dotacji 
oraz ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

dotowanych z budżetu Województwa Pomorskiego 
            
 

L.p. Podmiot 
 

Tytuł oferty Kwota dotacji 
w PLN 

1 Pomorski Instytut Kariery                    
i Doradztwa Zawodowego                   
w Chojnicach 
ul. Spółdzielcza 4/8 
89-600 Chojnice 

Kluby abstynenta w subregionie 
południowym (powiaty: bytowski, chojnicki 
i człuchowski) – wypracowanie wspólnych 
standardów i wzmocnienie potencjału 

7.000 

2 Związek Stowarzyszeń Klubów 
Abstynenta Województwa 
Pomorskiego 
ul. Orzeszkowej 6, 
83-110 Tczew 

Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic 
z programem socjoterapeutycznym 
 
 

10.000 

3 Stowarzyszenie Tczewski Klub 
Abstynenta Sambor 
Ul. Orzeszkowej 6 
83-110 Tczew 

Wyjazd wspomagający abstynencję                      
z programem terapeutycznym 
 
 

8.000 

4 Fundacja Rozwoju Edukacji                  
i Społeczności Lokalnych                 
In Fortes 
Ul. Darowana 26               
83-200 Starogard Gdański 

AlkoSTOP – przeciwdziałanie prowadzeniu 
pojazdów samochodowych przez młodzież 
pod wpływem alkoholu i środków 
psychoaktywnych 
 

8.000 

5 Gdyńskie Stowarzyszenie Osób 
Niesłyszących ich Rodzin                      
i Przyjaciół Effetha 
ul. Warszawska 76 
81-309 Gdynia 

Wiedza przeciw zagrożeniu 
 
 

7.000 

6 Polskie Towarzystwo Pomocy 
Telefonicznej 
Ul. Krasickiego 10/6 
81-867 Sopot 

Profesjonalna pomoc osobom 
współuzależnionym i ofiarom przemocy 
udzielana przez Gdański Telefon Zaufania 
„Anonimowy Przyjaciel” i Internetowy TZ 

8.000 

7 Fundacja Inicjatyw 
Społecznych i Zawodowych 
Perspektywa 
Ul. Orla 3a/10 
80-513 Gdańsk 

Zdrowe Podróże Małe i Duże! – działania 
profilaktyczne i edukacja 
 
 
 

6.000 

8 Specjalistyczna Pomoc 
Rodzinom Nadzieja 
Ul. Kościelna 1 
86-300 Grudziądz 

Szkolna Interwencja profilaktyczna 
 
 

6.000 

9 Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie PROMYK 
Ul. Grudziądzka 6 
82-500 Kwidzyn 
 
 

Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski 
PROMYK  
 
 

15.000 



10 Chrześcijańska Misja 
Społeczna Teen Challenge 
Broczyna 11 
77-203 Dretyń 

Jestem trzeźwy, bo mam dom – 
kontynuacja. 
 
 

10.000 

11 Stowarzyszenie Solidarni PLUS 
Wandzin 
77-300 Człuchów 

Z dala od uzależnień – program 
profilaktyczny dla młodzieży i grup 
zawodowych. 
 

18.000 

12 Malborskie Stowarzyszenie 
Abstynenckie Tu i Teraz 
Ul. Poczty Gdańskiej 3 
82-200 Malbork 

VII Festyn Trzeźwości 
 

1.500 

13 Towarzystwo Profilaktyki 
Środowiskowej MROWISKO 
ul. Agrarna 2, 
80-298 Gdańsk 

Skuteczna interwencja 
 
 
 

15.000 

14 Stowarzyszenie EDUQ 
ul. Krzywoustego 1 
84-300 Lębork 

Hip – hop Bakcyl – program edukacyjno – 
profilaktyczny dla młodzieży edycja II 
 

10.000 

15 Stowarzyszenie MONAR  
Ul. Nowolipki 9B 
00-151 Warszawa 
 
Realizator: 
Poradnia Profilaktyki, Leczenia 
i Terapii Uzależnień w Gdańsku 
ul. Srebrniki 9 
80-282 Gdańsk 

Na właściwym kursie… 
 
 
 

18.000 

16 Fundacja Trzeźwość 
Ul. Ujejskiego 40 
81-426 Gdynia 

W ciąży – ani kieliszka. Program 
profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS 
– edycja III 
 

15.000 

17 Sopockie Stowarzyszenie 
Zdrowi i Aktywni 
Ul. Andersa 5/2a 
81-831 Sopot 

Realizacja rekomendowanych programów 
w zakresie profilaktyki uzależnień wśród 
dzieci i młodzieży, opartych na 
skutecznych strategiach oddziaływań 
(znajdujących się w bazach danych 
Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Krajowego 
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji) 

12.500 

18 Fundacja IGOR 
Ul. Szmaragdowa 13 
83-047 Stara Huta 

„Żyj aktywnie!” – profilaktyczny program 
rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży              
z rodzin zagrożonych patologiami 
społecznymi 

5.000 

Razem: 180.000 
 
 


