
UCHWAŁA Nr 377/224/17 
 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
 

z dnia 4 marca 2017 roku 
 
 

w sprawie zlecenia organizacjom pozarz ądowym realizacji zadania publicznego 
województwa pomorskiego obejmuj ącego turystyk ę i krajoznawstwo -  
w zakresie otwartego konkursu pod nazw ą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa 
w województwie pomorskim w roku 2017” wraz z udziel eniem dotacji z bud żetu 
województwa pomorskiego na rok 2017 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 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. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1817 , zm. poz 1948), oraz § 9 ust. 15 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: 
 

§ 1.1. Zleca się organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego województwa 
pomorskiego obejmującego turystykę i krajoznawstwo - w zakresie otwartego konkursu ofert pod 
nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017” wraz  
z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2017 w łącznej wysokości 80 000 zł (słownie: 
osiemdziesiąt tysięcy złotych).  

2. Integralną część uchwały stanowi załącznik zawierający wykaz podmiotów uprawnionych 
do realizacji zadań zleconych i otrzymania dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego. 

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

zostaną określone w odrębnych umowach. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Turystyki 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, poz. 2260. 



UZASADNIENIE 
 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego wyrażoną Uchwałą Nr 80/207/17 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego województwa pomorskiego: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim  
w roku 2017”.  
Termin składania wniosków upłynął z dniem 24 lutego 2017 roku.  
Uchwałą Nr 275/218/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 marca 2017 roku została 
powołana Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację  
w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania 
publicznego Województwa Pomorskiego „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim  
w roku 2017”. Oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert zostały 
rozpatrzone i ocenione przez Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 roku, 
zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale Nr 80/207/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 
31 stycznia 2017 roku. Po rozpatrzeniu Komisja zaproponowała dofinansowanie zadań wskazanych  
w załączniku do niniejszej uchwały, zawierającym wykaz podmiotów uprawnionych do realizacji zadań 
zleconych i otrzymania dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego złożonych w w/w konkursie. 
Pozostałe oferty nie zyskały akceptacji Komisji. 
Protokół z posiedzenia Komisji znajduje się w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 
Kwota 80 000 zł przeznaczona na dotacje, została zabezpieczona w budżecie Województwa 
Pomorskiego na 2017 rok w dziale 630, rozdziale 63003, paragrafie 2360; zadanie W-DT-06-RPS-AP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

                                                                                                             
 



Załącznik do Uchwały Nr 377/224/17 
     Zarządu Województwa Pomorskiego 

                                                                                                                                                     z dnia 4 marca 2017 roku 
 

Otwarty konkursu ofert na realizacj ę przez organizacje pozarz ądowe prowadz ące działalno ść 
pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Po morskiego  

„Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie po morskim w roku 2017” 

Lp. WNIOSKODAWCA I SIEDZIBA PROJEKT KWOTA 
DOFINANSOWANIA 

1 
Stowarzyszenie Turystyczne 
„Kaszuby Północne” Lokalna 
Organizacja turystyczna   

Ziemia Pucka.info – prasa regionalna  5 000,- 

2 
Stowarzyszenie „Polskie Zamki 
Gotyckie” 

Podniesienie atrakcyjności 
turystycznej szlaków kulturowych 

północno-wschodniej Polski 
10 000,- 

3 
PTTK Oddział Regionalny w 
Słupsku  

XV Pomorski Zlot Przewodników 
„Ziemia Słupska” 1 750,- 

4 Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Jantarowe Wybrzeże” 

XIX Mistrzostwa Świata w Poławianiu 
Bursztynu 10 000,- 

5 
Stowarzyszenie Produktów 
Markowych Turystyki Wiejskiej 
„Słupia” 

Wkoło ryby – organizacja i Promocja 
wydarzenia muzealnego w Klukach 2 900,- 

6 Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Łeba – Błękitna Kraina” 

VII Międzynarodowy Festiwal 
Latawców 10 000,- 

7 PTTK Oddział Regionalny w 
Gdańsku 

Wytyczanie i renowacja szlaków 
turystycznych oraz internetowy serwis 

szlaków pieszych województwa 
pomorskiego 

13 350,- 

8 
Stowarzyszenie „Szlaki 
Kulturowe” Nowe Drogi Jakubowe na Pomorzu 7 000,- 

9 Pomorski Związek Żeglarski  Survivalowe rejsy po Pętli Żuławskiej 14 000,- 

10 Stowarzyszenie Ekologiczno-
Kulturalne „Wspólna Ziemia” 

Muzeum Mitologii Słowiańskiej w 
Owidzu - produktem turystycznym 
województwa Pomorskiego  

6 000,- 

RAZEM 80 000 

 
 
 
 


