
Uchwała Nr 1139/305 /21  

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 30 l istopada 2021 r .  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego województwa pomorskiego: „Rozwój kultury w województwie 

pomorskim w roku 2022 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1668 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w 
związku z § 4 pkt 10, § 5 ust. 10 oraz  § 6 ust. 2 pkt g Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Pomorskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr 464/XXXVIII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 
listopada 2021 roku, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa 

pomorskiego: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022 – wsparcie 

zadań dotacją do 40 000 zł”. 

§ 2.  

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Ogłoszenie   zamieszcza   się   w   Biuletynie   Informacji   Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  Województwa  Pomorskiego oraz 

na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie oraz w oparciu o Program Współpracy Samorządu Województwa 

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, Zarząd Województwa 

Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Rozwój 

kultury w województwie pomorskim w roku 2022 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł”. 

W ogłoszeniu umieszcza się wszelkie niezbędne dla wnioskodawców informacje 

dotyczące konkursu, w tym takie jak: rodzaje działań, wysokość środków z budżetu 

przeznaczonych na ich realizację, termin składania ofert, kryteria stosowane przy 

dokonywaniu wyboru oferty, osoby uprawnione do udzielania informacji na temat 

konkursu. Ponadto wskazana jest strona internetowa, na której znajdować się będzie 

treść niniejszej Uchwały oraz wzór formularza ofertowego.  

Konkurs zostanie ogłoszony w BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej UMWP.  

Złożone w terminie oferty zostaną zaopiniowane przez powołaną w tym celu Komisję. 

Propozycje Komisji Konkursowej zostaną przedstawione Zarządowi Województwa 

Pomorskiego. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie 

Zarząd Województwa w formie uchwały.  

Zakres i warunki realizacji zadania publicznego określi umowa zawarta pomiędzy 

Województwem Pomorskim a beneficjentem.  

Środki na realizację zadania w wysokości 900 000 zł zabezpieczono w projekcie 

budżetu na rok 2022 w Dz. 921, Rozdział 92105, § 2360.  


