
Uchwała Nr 789/274/21  

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 11 sierpnia 2021  r .  

w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich III 

Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” z galą wręczenia 

nagród” 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)1, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.)2, 
§ 5 ust. 6 pkt 1 i 2 załącznika 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 
oraz w związku z Uchwałą Nr 347/XXVIII/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok 
z późn. zm., uchwala się, co następuje:  

§ 1. 

Zarząd Województwa Pomorskiego postanawia uznać celowość realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich 
III Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” z galą wręczenia nagród” 
i zlecić jego wykonanie Fundacji Barbary Średniawy z siedzibą w Gdańsku. 

§ 2.  

Zarząd Województwa Pomorskiego postanawia dofinansować zadanie kwotą 
10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych). 

§ 3. 

Wykonanie uchwały i poinformowanie wnioskodawcy o podjętym rozstrzygnięciu 

powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                           
1 Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 
1038, 1243. 
2 Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz.  
1378, Dz. U z 2021 r. poz. 1038. 



Uzasadnienie 

W dniu 28 lipca 2021 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
wpłynęła oferta złożona przez Fundację Barbary Średniawy z siedzibą w Gdańsku,  
ul. Podleckiego 1 D dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: 
„Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich III Olimpiady Wiedzy 
Obywatelskiej „Senior Obywatel” z galą wręczenia nagród”. 
Zgodnie z art. 19a, ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zwanej dalej „Ustawą”, organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego uznając celowość realizacji zadania, może zlecić organizacji 
pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy, realizację zadania 
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego 
konkursu ofert, jeżeli wysokość dofinansowania lub finansowania tego zadania nie 
przekracza kwoty 10 000,00 zł oraz jeżeli to zadanie jest realizowane w okresie nie 
dłuższym do 90 dni. 
Biorąc pod uwagę, iż wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji zadań 
publicznych (m. in. organizowanie wszystkich edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej 
„Senior Obywatel”) oraz potrzebne zasoby kadrowe, jak również fakt spełnienia przez 
wnioskodawcę warunków określonych w art. 19a ust. 1 Ustawy, Zarząd 
Województwa Pomorskiego, zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy, zdecydował w dniu 
29 lipca 2021 roku o zamieszczeniu oferty złożonej przez Fundację Barbary 
Średniawy z siedzibą w Gdańsku, dotyczącej realizacji zadania publicznego pod 
nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich III Olimpiady 
Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” z galą wręczenia nagród” na okres 7 dni: 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego (w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń) 
oraz na stronie internetowej UMWP. Uwag dotyczących zamieszczonej oferty nie 
zgłoszono. 
Zadanie opisane w przedmiotowej ofercie ma charakter regionalny, polega na 
przygotowaniu i przeprowadzeniu on-line eliminacji wojewódzkich III Pomorskiej 
Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”. W grudniu 2020 roku odbyły się 
eliminacje powiatowe w formie on-line, w których uczestniczyli seniorzy z sześciu 
powiatów województwa pomorskiego. Wyłoniono 71 uczestników eliminacji 
powiatowych, którzy przeszli do etapu wojewódzkiego. Zadanie publiczne będzie 
miało na celu przygotowanie w/w uczestników do eliminacji wojewódzkich. 
W związku z rocznicowym spotkaniem uczestników i organizatorów trzech Olimpiad 
w ofercie przewidziano również uroczystą galę wręczenia nagród w Gdańsku.  
Projekt wpisuje się w priorytetowe zadania województwa przewidziane w § 5 ust. 6 
pkt 1 i 2 załącznika 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. 
Biorąc pod uwagę brak zgłoszonych uwag do zamieszczonej oferty, a także 
znaczenie projektu w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, jak 
również fakt spełnienia warunków określonych w art. 19a ust. 1, 6 i 7 Ustawy, Zarząd 
Województwa Pomorskiego uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod 
nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich III Olimpiady 
Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” z galą wręczenia nagród”, przeznaczając 
na ten cel kwotę dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł. Realizacja uchwały 
i zlecenie zadania nastąpi w drodze umowy zawartej z wnioskodawcą. 
Przeznaczona na dotacje kwota 10 000,00 zł brutto została zabezpieczona 
w budżecie Województwa Pomorskiego na 2021 rok w dziale 853, rozdziale 
85395, § 2360 (W-ROPS-05-RPS-Z) 


