
 

Uchwała Nr 290/136/20 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 7 kwietnia 2020 roku 

w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pozyskanie 
żywności, transport - wsparciem dla mieszkańców województwa pomorskiego” 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)1, art. 31 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.)2, § 5 ust. 1 pkt 1 załącznika do Uchwały Nr 188/XV/19 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oraz w związku z Uchwałą Nr 206/XVI/19 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok, 
ze zmianami3, uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Zarząd Województwa Pomorskiego postanawia uznać celowość realizacji zadania 

publicznego pod nazwą: „Pozyskanie żywności, transport – wsparciem dla mieszkańców województwa 

pomorskiego” i zlecić jego wykonanie Związkowi Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście 

z siedzibą w Gdańsku. 

§  2. Zarząd Województwa Pomorskiego postanawia dofinansować zadanie kwotą 10 000 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

  

§   3. Wykonanie uchwały i poinformowanie wnioskodawcy o podjętym rozstrzygnięciu powierza                    

się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

 

§   4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570, z 2020 r. poz. 284;  
2  Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815, poz. 1571; 
3 Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 248/XIX/20 z 24.02.2020 r.,  



 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 19 marca 2020 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta 
na realizację projektu złożona przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą 
w Gdańsku, ul. Tysiąclecia 13A, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pozyskanie 
żywności, transport-wsparciem dla mieszkańców województwa pomorskiego. 
 
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej 
„Ustawą”, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość może zlecić 
organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy, realizację zadania 
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli 
wysokość dofinansowania lub finansowania tego zadania nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz jeżeli to 
zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.  

 

Biorąc pod uwagę, iż wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji zadań publicznych (m. in. 
poprzez organizację świątecznych zbiórek żywności, dystrybucję żywności w ramach programu 
europejskiego FEAD, prowadzenie sklepów społecznych zaopatrzonych pozyskaną żywnością ze 
sklepów wielkopowierzchniowych) oraz potrzebną kadrę, jak również fakt spełnienia przez 
wnioskodawcę warunków określonych w art. 19a ust. 1 Ustawy, Zarząd Województwa Pomorskiego, 
zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy, zdecydował w dniu 24 marca  2020 roku o zamieszczeniu oferty 
złożonej przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, dotyczącej realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: „Pozyskanie żywności, transport-wsparciem dla mieszkańców województwa 
pomorskiego” na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego (w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń) oraz na stronie 
internetowej UMWP. Uwag dotyczących zamieszczonej oferty nie zgłoszono.  
 
Zadanie opisane w przedmiotowej ofercie ma charakter regionalny, polega na organizacji transportu 
pozyskanej żywności i dystrybucji paczek żywnościowych w liczbie 1800 pakietów dla osób nie 
objętych usługami wspierającymi świadczonymi przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu 
województwa pomorskiego. Adresatami będą przede wszystkim migranci i cudzoziemcy zamieszkali 
na terenie województwa, nie posiadający karty stałego pobytu, osoby i rodziny, które w wyniku 
ogłoszenia stanu epidemicznego zostały pozbawione pracy i źródeł utrzymania, osoby starsze 
i niepełnosprawne, o ograniczonej mobilności, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej ze 
względu na zagrożenie epidemiologiczne oraz inne osoby wymajające doraźnego wsparcia z powodu 
sytuacji losowych.  
Projekt wpisuje się w priorytetowe zadania województwa przewidziane w § 5 ust. 1 pkt 1 Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, 
przyjętego Uchwałą Nr 188/XV/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019 roku. 
 
Biorąc pod uwagę brak zgłoszonych uwag do zamieszczonej oferty, a także znaczenie projektu dla 
działalności na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, jak również fakt spełnienia warunków 
określonych w art. 19a ust. 1, 6 i 7 Ustawy, Zarząd Województwa Pomorskiego uznaje celowość 
realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pozyskanie żywności, transport-wsparciem dla 
mieszkańców województwa pomorskiego”, przeznaczając na ten cel kwotę dofinansowania 
w wysokości 10 000 zł. Realizacja uchwały i zlecenie zadania nastąpi w drodze umowy zawartej 
z wnioskodawcą. 
 
Przewidywana kwota dofinansowania  10 000 zł. zabezpieczona została w dziale 853, rozdziale 
85395, § 2360, zadanie W-ROPS-05-RPS-AP. 

 
 


