
Uchwała Nr 338/142/20 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 28 kwietnia 2020 roku 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w sferze obejmującej 
działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób  
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 
z późn. zm..)1, art.21 ust. 4, art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 
z późn. zm.)2, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)3, w związku z § 5 ust. 1 pkt 2 
załącznika do Uchwały Nr 188/XV/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, uchwala się, co 
następuje:  

 
§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa 

Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w tym  pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. ”Inspirowanie i promowanie nowych metod działań 
w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów” nie zlecając organizacjom 
pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, dotacji z budżetu województwa na rok 2020. 

 
§ 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 2019 r. poz. 1815, poz. 1571 
2 Zmiany tekstu j Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz.1622, poz.1690,   
   poz. 2473, z 2020 r. poz.1818 
3 Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570, z 2020 r. poz. 284 
 

 

 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz Uchwałą 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 Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego sfery działań pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym  pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. 
”Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, 
w tym kombatantów”. 

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 pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 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 129/121/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2020 
roku ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 
2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy 
społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób. Uchwałą Nr 77/114/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. 
określony został skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.   

Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 10 ofert, które zostały rozpatrzone 
przez Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2020 roku.  
Komisja odrzuciła 2 oferty, niespełniające wymogów formalnych wymaganych w ogłoszeniu 
konkursowym oraz rozpatrzyła pozostałe 8 ofert jednogłośnie podejmując decyzję o niedofinansowaniu 
ich, ze względu na brak możliwości realizacji zadania w warunkach panującej epidemii koronawirusa 
COVID-19. Wszystkie oferty zawierały działania integracyjne i aktywizacyjne z udziałem osób starszych, 
w tym kombatantów, niemożliwe do zrealizowania bieżącym roku, ze względu na niebezpieczeństwo 
narażenia tych osób na zarażenie się ww. koronawirusem. 
Jednocześnie Komisja rekomenduje rozważenie wsparcia działań, w innej formie i trybie np. art. 19a, 
gdy będzie możliwość bezpiecznego organizowania zaproponowanych działań aktywizacyjnych 
i integracyjnych.  

W związku z tym, ostatecznie Komisja rekomenduje Zarządowi Województwa Pomorskiego 
rozstrzygnięcie ww. konkursu bez dofinansowania złożonych ofert. 
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej znajduje się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

 
 


