
UCHWAŁA NR 231/129/20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 10 marca 2020 roku 
 
 

w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego 
województwa pomorskiego w zakresie otwartego konkursu ofert „Rozwój 
turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2020 - wsparcie 
zadań dotacją do 20 000 zł” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa 
na rok 2020 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. 2019 
poz. 512; zm. poz. 1815, 1571) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), § 4 pkt 13, § 5 ust. 13, § 6 ust. 2 pkt j oraz § 9 ust 16 Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 188/XV/19 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019 r., uchwala się, co następuje:    
 

 
§ 1.1. Zleca się organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego Województwa 

Pomorskiego w zakresie otwartego konkursu ofert pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa  
w województwie pomorskim w roku 2020 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł” wraz z udzieleniem 
dotacji z budżetu województwa na rok 2020 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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 29/112/20 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 14 stycznia 2020 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
województwa pomorskiego: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim  
w roku 2020 – wsparcie zadań dotacja do 20 000 zł”.  
Termin składania wniosków upłynął z dniem 11 lutego 2020 roku.  
Uchwałą Nr 122/121/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2020 roku została 
powołana Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację  
w 2020 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania 
publicznego Województwa Pomorskiego „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim  
w roku 2020 - wsparcie zadań dotacja do 20 000 zł ”. Oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego 
konkursu ofert zostały rozpatrzone i ocenione przez Komisję Konkursową na posiedzeniu  
w dniu 2 marca 2020 roku, zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale Nr 29/112/20 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2020 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.  
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 2020 rok w dziale 630, rozdziale 63003, paragrafie 2360; zadanie W-DT-06-RPS-AP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                             



 
Załącznik do Uchwały Nr 231/129/20 

     Zarządu Województwa Pomorskiego 
                                                                                                                                                     z dnia 10 marca 2020 roku 

 

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego  
„Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2019” 

Lp. WNIOSKODAWCA I SIEDZIBA PROJEKT 
KWOTA 

DOFINANSOWANIA 

1 Stowarzyszenie „Szlaki kulturowe” 
Nowe Drogi Jakubowe – wzmocnienie 

wizerunku marki turystycznej na 
Pomorzu 

10 000 zł 

2 
Stowarzyszenie Gmin „Polskie 
Zamki Gotyckie” 

Szlakiem Zamków Gotyckich – oferta 
turystyczna 

17 000 zł 

3 
PTTK Oddział Regionalny  
w Gdańsku 

Wytyczanie i renowacja szlaków 
turystycznych oraz internetowy serwis 

szlaków pieszych województwa 
pomorskiego 

13 300 zł 

4 
Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Szczyt Wieżyca” 

Zakup strojów kaszubskich dla 
Kaszubskiego Zespołu  Pieśni i Tańca 

Wieżyca 
10 700 zł 

5 
Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Łeba – Błękitna Kraina” 

X Międzynarodowy Festiwal Latawców  10 000 zł 

6 
Lokalna Organizacja Turystyczna 
Kociewie 

Ruszaj na Kociewie – Rajdy 
Kociewskimi Trasami Rowerowymi 

10 000 zł 

7 
Stowarzyszenie Turystyczne 
„Kaszuby Północne” - LOT 

Rewitalizacja tablic Szlaku Dworów  
i Pałaców Północnych Kaszub  - 
szlaku dziedzictwa kulturowego 

9 000 zł 

RAZEM 80 000,- 

 
 
 
 


