UCHWAŁA Nr 293/136/20
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 7 kwietnia 2020 roku
w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego
Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju
kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorska Szkoła Liderów
Młodzieżowych”
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.1), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.2) 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. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi na rok 2020 , uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zleca się organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego w dziedzinie edukacji
w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorska Szkoła Liderów
Młodzieżowych”, zwanego dalej „Zadaniem”.
2. Integralną część uchwały stanowi załącznik zawierający wykaz podmiotów uprawnionych do
realizacji Zadania i otrzymania dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego.
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji Zadania, udzielenia dotacji oraz jej rozliczenia zostaną określone
w odrębnych umowach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, 1815.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 169/125/20 z dnia 25 lutego 2020 r., ogłoszony został
otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność
pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie
wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorska Szkoła Liderów
Młodzieżowych”, zwanego dalej „Zadaniem”.
Zgodnie z opisem Zadania zawartym w Załączniku nr 1 do ww. uchwały założono, że realizacja Zadania
zostanie zlecona na obszarze wybranych powiatów województwa pomorskiego w ramach dwóch odrębnych
części:
1) Część 1. - Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych w powiatach: kwidzyńskim, malborskim
i nowodworskim;
2) Część 2. - Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych w powiatach: bytowskim, lęborskim
i mieście Słupsku.
Uchwałą nr 170/125/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2020 r. została powołana
Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa
Pomorskiego w dziedzinie edukacji.
Do Departamentu Edukacji i Sportu:
1) na realizację Części 1. Zadania wpłynęły 4 oferty od 4 wnioskodawców;
2) na realizację Części 2. Zadania wpłynęły 4 oferty od 4 wnioskodawców.
W dniu 27 marca 2020 r. Komisja Konkursowa zapoznała się ze złożonymi ofertami. Dwie oferty nie spełniły
kryteriów formalnych: jedna oferta dotycząca realizacji Części 1. Zadania oraz jedna oferta dotycząca
realizacji Części 2. Zadania. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 3 oferty na realizację Części 1.
Zadania oraz 3 oferty na realizację Części 2. Zadania. Oferty zakwalifikowane do oceny merytorycznej
zostały ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 2 do uchwały nr 169/125/20 Zarządu
Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2020 r.
Zadaniem Komisji było rekomendowanie jednej oferty do realizacji Części 1. Zadania oraz jednej ofert do
realizacji Części 2. Zadania.
Komisja rekomenduje zlecenie realizacji Zadania wraz z udzieleniem dotacji organizacjom wskazanym
w załączniku do niniejszej uchwały.
Przeznaczona na dofinansowanie kwota 130 720 zł brutto (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset
dwadzieścia zł) została zabezpieczona w budżecie województwa na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195
§2360 w zadaniu W-DES-02-RPS AP.

Załącznik do uchwały nr 293/136/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące
działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie
edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorska
Szkoła Liderów Młodzieżowych”
numer oferty

wnioskodawca

wysokość dotacji

Część 1. - Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych w powiatach: kwidzyńskim, malborskim
i nowodworskim
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
2/1/2020
Regulskiego
65 220,00 zł
00-680 Warszawa, ul. Żurawia 43
Część 2. - Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych w powiatach: bytowskim, lęborskim
i mieście Słupsku
Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
5/1/2020
83-300 Kartuzy, ul. Jeziorna 2/33
65 500,00 zł
(oferta wspólna)
Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”
77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2
Razem

130 720,00 zł

