
Uchwała  Nr 266/234/21 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 18 marca 2021 r .  

w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego 

województwa pomorskiego w zakresie otwartego konkursu ofert „Rozwój 

turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2021 - wsparcie 

zadań dotacją do 20000 zł” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa 

na rok 2021 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1668 z późn. zm.1) art. 5 ust. 2 pkt 1  w zw. z 

art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) w związku § 4 pkt 13, § 5 ust. 13 

oraz § 6 ust. 2 pkt j Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2021 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

334/XXVI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 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 2021 – 

wsparcie zadań dotacją do 20000 zł” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu 

województwa na rok 2021 w łącznej wysokości 100000 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych).  

2. Integralną część uchwały stanowi załącznik zawierający wykaz podmiotów 

uprawnionych do realizacji zadań zleconych i otrzymania dotacji z budżetu 

Województwa Pomorskiego. 

§ 2.  

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilnoprawnych, które 

określą szczegółowe warunki realizacji zadania oraz przekazania środków 

finansowych, o których mowa w § 1 ust.1 i sposób ich rozliczenia. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

                                                           

1 Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 



§ 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 50/217/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku 

ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

województwa pomorskiego: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie 

pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 20000 zł”.  

Termin składania wniosków upłynął z dniem 19 lutego 2021 roku.  

Uchwałą Nr 139/224/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 

roku została powołana Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartych 

konkursach ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego 

„Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2021- wsparcie 

zadań dotacja do 20000 zł ”. Oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert zostały rozpatrzone i ocenione przez Komisję Konkursową na 

posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 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 100000 zł przeznaczona na dotacje, została zabezpieczona w budżecie 

Województwa Pomorskiego na 2021 rok w dziale 630, rozdziale 63003, paragrafie 

2360; zadanie W-DT-06-RPS-E. 


