
Uchwała Nr 364/241/21  
Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 13 kwietnia 2021 r .  

w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego 
w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w obszarze działalności 
na rzecz osób w wieku emerytalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu 
województwa na rok 2021 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 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 (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057), w związku z § 5 ust. 1 pkt  6 załącznika do Uchwały Nr  334/XXVI/20 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2021, uchwala się, co następuje:  

§ 1. 

Zleca się realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego w roku 2021 
w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 
w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie 
i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów” organizacjom 
pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, wraz z udzieleniem dotacji 
z budżetu województwa na rok 2021 w wysokości 100 000 zł brutto (słownie: sto 
tysięcy 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 2020 r. poz.  
1378 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. 
poz.2369  



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr 344/XXVI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 
Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 
2021 Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego sfery działań pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej 
oraz działalności seniorów” 
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 osoby w wieku emerytalnym, 
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 141/224/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 
11 lutego 2021 roku ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu 
Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących 
działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz 
działalności seniorów” Uchwałą Nr 202/229/21 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 2 marca 2021 r. określony został skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty 
w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  
Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 51 ofert, które zostały 
rozpatrzone przez Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku.  
Komisja odrzuciła 41 ofert, w tym niespełniające wymogów formalnych wymaganych 
w ogłoszeniu konkursowym oraz z niską liczbą punktów. Ostatecznie Komisja 
przedstawiła propozycję dofinansowania 9 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 100 000 zł brutto została zabezpieczona 
w budżecie Województwa Pomorskiego na 2021 rok w dziale 853, rozdziale 
85395, § 2360 (W-ROPS-05-RPS-Z) 


