
UCHWAŁA Nr 274/33/19                 
 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 26 marca 2019 roku 

  

w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego  
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 wraz z udzieleniem dotacji z budżetu 
województwa na rok 2019. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 
913, 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 2018 r. poz. 
1508, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.3), w związku z § 5 ust. 1 pkt 
1 - 4 załącznika do Uchwały Nr 555/L/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2018r. w sprawie 
uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, 
uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zleca się realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, wraz z udzieleniem dotacji 
z budżetu województwa na rok 2019 w wysokości 257 500 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt 
siedem tysięcy pięćset złotych) podmiotom, wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania zleconego, udzielenia dotacji oraz jej rozliczenia 
zostaną określone w odrębnych umowach. 
 

§ 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1432, poz. 2500. 
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz.1693, 1358 , 2192, 2354, 2529, 
Dz.U. z 2019 r. poz. 271 
3 Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1365; Dz. U. z 2019 r. poz. 37. 



 
UZASADNIENIE 

 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
oraz Uchwałą Nr 555/L/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku 
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2019  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 

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 76/18/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku 
ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego  
w roku 2019 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 77/18/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 stycznia 
2019 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 wpłynęły 63 oferty, które zostały rozpatrzone  
przez Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 roku. Zostały one ocenione zgodnie 
z następującymi kryteriami określonymi w Uchwale Nr 76/18/19 Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 29 stycznia 2019 roku.:  
 
1. Kryteria formalne oceny ofert są następujące: 

1) Oferta jest złożona w terminie w wersji elektronicznej w serwisie witkac.pl oraz w formie 
papierowej na wymaganym formularzu; 

2) Oferta jest prawidłowo i kompletnie wypełniona i posiada wymagane załączniki; 
3) Oferta jest zgodna z rodzajem zadania, na które została złożona; 
4) Oferta jest złożona przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie; 
5) Oferta ma charakter ponadlokalny; 
6) Oferta jest podpisana przez osoby do tego uprawnione – wymienione w KRS bądź innym    

rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw lub innych 
dokumentów;  

7) Podmiot gwarantuje finansowy wkład własny lub z innych źródeł w wysokości min. 1% 
(finansowe środki własne lub z innych źródeł nie mogą pochodzić ze środków przekazanych 
przez województwo pomorskie na dofinansowanie innych zadań); 

8) Koszty obsługi zadania, nie są wyższe niż 10% wartości zadania.  
 

2. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są przekazywane do Komisji Konkursowej, która 
dokonuje  weryfikacji wyników oceny formalnej ofert (dokonanej wcześniej przez ROPS) oraz 
dokonuje oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów 
określonych w ogłoszeniu konkursowym oraz przedstawia propozycję wysokości podziału 
środków finansowych. Decyzję w sprawie zlecenia realizacji zadań podejmuje Zarząd 
Województwa Pomorskiego w drodze uchwały.  

3. Kryteria merytoryczne oceny ofert są  następujące: 



1) możliwość realizacji zadania publicznego przez Podmiot: 
a) diagnoza - opis potrzeb i/lub problemów wskazujących na konieczność wykonania zadania 
publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków, 
b) liczba i opis odbiorców zadania publicznego, 
c) cele realizacji zadania publicznego, 

            d) adekwatność proponowanych działań służących osiągnięciu celu; 

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania:  

a) rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów (ocena prawidłowości  
sporządzenia kosztorysu zadania, kompletność), 

b) kwalifikowalność wydatków, 
c) racjonalność zaplanowanych wydatków, 

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot 
będzie realizować zadanie publiczne: 

a) planowany poziom osiągnięcia rezultatów - zakładane rezultaty zadania, ich trwałość, 
sposób monitorowania oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do 
osiągnięcia celu; 

b) opis działań – liczbowe określenie skali działań (poziom szczegółowości, kompleksowość); 
c) dokonana analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego; 
d) rzetelność przedstawionego harmonogramu; 
e) kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania; 
f) doświadczenie Podmiotu w realizacji zadań podobnego rodzaju we współpracy 

z administracją publiczną, 
4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na 

realizację zadania publicznego;  

5) planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 
członków);  

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej 
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały 
zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 
otrzymanych na ten cel środków. 

 
 
Komisja odrzuciła 36 ofert, w tym niespełniających wymogów formalnych wymaganych w ogłoszeniu 
konkursowym oraz z niską liczbą punktów. Ostatecznie Komisja przedstawiła propozycję 
dofinansowania 27 ocenionych ofert, zgodnie z załącznikiem. Protokół z posiedzenia Komisji 
Konkursowej znajduje się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
 
Przeznaczona na dotacje kwota 257 500 zł brutto została zabezpieczona w budżecie Województwa 
Pomorskiego na 2019 rok w dziale 853, rozdziale 85395, § 2360 (W-ROPS-05-RPS-AP). 

 
 
 
 
 
 
 


