
UCHWAŁA Nr 1393/293/17 
 Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 19 grudnia 2017 roku 

 
w sprawie zlecenia realizacji zadania Województwa Pomorskiego w latach 
2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku 
publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  
wraz z udzieleniem dotacji 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
2096), art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.1), art. 154 ust. 3 i art. 190 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.2), § 3 
pkt 2 załącznika do Uchwały Nr 173/XV/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi  
na lata 2016-2020, uchwala się, co następuje: 
  

 
§ 1.1. Zleca się realizację zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze 

zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego wraz z udzieleniem 
dotacji w wysokości łącznej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), po 400.00,00 zł (słownie: 
czterysta tysięcy złotych) na każdy rok. 

2. Zlecenie realizacji zadania ma formę powierzenia wraz z jego finansowaniem przez 
Województwo Pomorskie. 

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku dotacja może być wyższa niż określona w ramach 
środków finansowych otrzymanych z budżetu państwa, z tym zastrzeżeniem, ze ocena przypadku 
należy do Zarządu Województwa Pomorskiego. 

4. Integralną część Uchwały stanowi załącznik zawierający wykaz podmiotu uprawnionego            
do realizacji powierzonego zadania zleconego wraz z kwotą finansowania (dotacją celową) na lata 
2018-2022. 

 
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji powierzonego zadania zleconego oraz udzielenia kwoty 

finansowania (dotacji celowej) i jej rozliczenia zostaną określone w umowie.  
 
§ 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej,  

na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i na tablicy ogłoszeń                                                           
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz.1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 573, poz. 60 i poz. 
1909. 
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 1292 i poz. 2017. 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz Uchwałą Nr 173/XV/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015 
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020, Zarząd Województwa Pomorskiego 
ogłasza konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze 
zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej.  

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 
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 cyt. wyżej 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 1 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 powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem 
dotacji na finansowanie ich realizacji. Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy organy 
administracji publicznej  powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację 
zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, 
prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. Z kolei przepis art. 11 ust. 2 ustawy 
przewiduje, że powierzanie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny i systemie 
pieczy zastępczej ośrodek adopcyjny prowadzi samorząd województwa lub podmiot, któremu 
samorząd województwa zlecił realizację tego zadania, na podstawie art. 190, zaś zgodnie  
z brzmieniem art. 154 ust. 3, w przypadku zlecenia realizacji zadania, marszałek województwa zleca 
prowadzenie ośrodka adopcyjnego na okres co najmniej 5 lat. 

Na podstawie Uchwały Nr 1188/279/17 z dnia 31 października 2017 roku Zarząd 
Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa 
Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku 
publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu 
ośrodka adopcyjnego. 

Uchwałą Nr 1355/292/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku 
określono skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty w zakresie ogłoszonego konkursu. 
Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęła jedna oferta, która została rozpatrzona przez 
Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2017 roku. 
Oferta została oceniona zgodnie z następującymi kryteriami określonymi w uchwale w sprawie 
ogłoszenia konkursu, tj.: diagnoza - opis potrzeb i/lub problemów wskazujących na konieczność 
wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków, opis grup adresatów zadania 
publicznego, cele realizacji zadania publicznego, możliwość i jakość wykonania zadania publicznego 
(opis działań - poziom szczegółowości, kompleksowość, adekwatność proponowanych działań 
służących osiągnięciu celu, rzetelność przedstawionego harmonogramu), zakładane rezultaty 
realizacji zadania, analiza i ocena realizacji tożsamych zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc 
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 
referencje, rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów - ocena prawidłowości 
sporządzenia kosztorysu zadania, kompletność - ocena racjonalności zaplanowanych wydatków, 
kwalifikowalność wydatków. 

Oferta uzyskała aprobatę Komisji Konkursowej, która przedstawiła propozycję finansowania. 
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej znajduje się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Środki na realizację zadania na lata 2018-2022 zostały ujęte Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Pomorskiego w Dziale 855, Rozdziale 85509 w kwocie 2.000.000,00 zł 
(słownie: dwa miliony złotych). 
 
 
 



 
Załącznik  

do Uchwały Nr 1393/293/17 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 19 grudnia 2017 roku 

 
 
 
 
 

Wykaz podmiotu uprawnionego do realizacji powierzonego zadania zleconego  
i wysokość kwoty finansowania (dotacji celowej)  

na lata 2018-2022 

 
L.
p. 

Podmiot 
 

Tytuł zadania publicznego Kwota 
finansowania 

(dotacji celowej)   
w PLN 

(rocznie) 

Łączna kwota  
finansowania 

(dotacji celowej) 
na lata  

2018-2022 

1 Fundacja „Dla Rodziny” 
ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2 
80-283 Gdańsk 

Prowadzenie ośrodka adopcyjnego 400.000,00 2.000.000,00 

Razem: 
 

 400.000,00 2.000.000,00 

 


