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Z a r z ą d u W oj ew ó dz tw a P o m or s k i e g o
z dni a 8 l i p c a 2 0 2 1 r .
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku
zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących
działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej oraz powołania Komisji Konkursowej
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.1), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4
pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 – 3, art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.
1057 z późn. zm.2) oraz § 4 pkt 4, § 5 pkt 3 ppkt 2, 3 i 6 oraz § 9 ust. 6 i 7 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. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy
Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku następujących
zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących
działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej:
1) inicjatywy na rzecz zdrowia mieszkańców, w tym w szczególności na rzecz
edukacji zdrowotnej, dotyczące różnych aspektów związanych z promocją
zdrowia i profilaktyką chorób, takie jak:
a) opracowywanie i wydawanie publikacji i materiałów,
b) kampanie społeczno-edukacyjne,
c) warsztaty,
d) szkolenia,
e) konferencje,
f) spotkania,
g) wydarzenia,
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2) inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności oraz podnoszenie jakości
usług zdrowotnych w województwie,
3) działania mające na celu podnoszenie kompetencji personelu medycznego
oraz ukierunkowane na promocję zawodów medycznych,
4) przeprowadzenie „Warsztatów świadomości onkologicznej”, obejmujących
indywidualne konsultacje dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich
(rodziców, partnerów, dzieci) składające się minimum z:
a) wsparcia psychoonkologicznego,
b) wsparcia dietetycznego,
c) wsparcia w zakresie aktywności fizycznej,
d) wsparcia w powrocie do pracy.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie informacji publicznej, na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
(www.pomorskie.eu) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego .
4. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
§ 2.
1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert, o którym mowa w §1 ust. 1, w następującym składzie:
1) Tadeusz Jędrzejczyk – Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Zarządu
Województwa Pomorskiego,
2) Aleksandra Gac – Wiceprzewodnicząca Komisji – przedstawicielka Zarządu
Województwa Pomorskiego,
oraz członkowie Komisji Konkursowej:
3) Justyna Narloch – przedstawicielka Zarządu Województa Pomorskiego,
4) Dorota Wiśniewska – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
wskazana przez Malborskie Stowarzyszenie OŚ,
5) Marcin Kaszubowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, wskazany
przez Klub Sportowy Beniaminek 03,
6) Natalia Siuda-Piotrowska – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
wskazana przez Fundację Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION.
2. Karta oceny konkursowej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) zwanej dalej
„ustawą”, organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań
publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i mogą zlecać
organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie.
Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji działań z zakresu ochrony i promocji
zdrowia, w tym działalności leczniczej wynika bezpośrednio z priorytetowych zadań
publicznych w tym zakresie, określonych w „Programie Współpracy Samorządu
Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” (dalej:
Program), stanowiącym załącznik do Uchwały nr 334/XXVI/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z 30 listopada 2020 roku. Zgodnie z §5 pkt 3 Programu, priorytetowymi
zadaniami publicznymi w zakresie współpracy Samorządu z organizacjami
pozarządowymi w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
w 2021 roku są:
1) realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, poprzez zlecanie podmiotom
uprawnionym (w tym organizacjom pozarządowym) w ramach otwartych
konkursów prowadzenia punktów konsultacyjno-diagnostycznych;
2) inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw realizowanych przez organizacje
pozarządowe na rzecz zdrowia mieszkańców, w tym w szczególności na rzecz
edukacji zdrowotnej, poprzez opracowywanie i wydawanie publikacji i
materiałów, kampanie społeczno-edukacyjne, warsztaty, szkolenia,
konferencje, spotkania, wydarzenia na temat różnych aspektów związanych
z promocją zdrowia i profilaktyką chorób;
3) inicjowanie i wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe
inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępności oraz podnoszenie jakości
usług zdrowotnych w województwie;
4) włączanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do zespołów roboczych
w obszarze zdrowia funkcjonujących przy Samorządzie Województwa
Pomorskiego;
5) upowszechnianie wiedzy nt. działań podejmowanych przez organizacje
pozarządowe na rzecz zdrowia społeczeństwa poprzez tworzenie warunków
współpracy z samorządami lokalnymi w ramach spotkań Pomorskiego Forum
Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia;
6) inicjowanie i wspieranie podejmowanych przez organizacje pozarządowe
działań mających na celu podnoszenie kompetencji personelu medycznego
oraz ukierunkowanych na promocję zawodów medycznych.

Odpowiedzialny za realizację ww. działań jest Departament Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zadania wymienione w punktach 1, 4
oraz 5 realizowane są przez Departament Zdrowia na bieżąco lub w ramach
konkursów ogłaszanych w trybie innych ustaw. W kwestii pozostałych trzech zadań
podjęto decyzję o zleceniu ich realizacji organizacjom w trybie otwartego konkursu
ofert.
Do realizacji w 2021 roku zostało również wybrane zadanie pn. Warsztaty
świadomości onkologicznej.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Środki finansowe w wysokości 60 000 zł na wyżej wymieniony cel zostaną
wydatkowane zgodnie z klasyfikacją budżetową:
W-DZ-02-RPS-Z
Dział: 851 – Ochrona Zdrowia
Rozdział: 85195 – Pozostała działalność
§: 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

