
Uchwała Nr  38/317/22  

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 13 stycznia 2022 r .  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania Samorządu Województwa 

Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących 

działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym. 

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

województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.1), art. 25 ust. 1, 4 i 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

2268), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm2.), 

w związku z § 9 ust. 6 pkt 2 i 7 załącznika do Uchwały Nr 464/XXXVIII/21 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 

2022, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 

2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 

w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w składzie: 

1) Katarzyna Weremko - Przewodnicząca, przedstawicielka Zarządu 

Województwa Pomorskiego; 

2) Agnieszka Zabłocka - Wiceprzewodnicząca, przedstawicielka Zarządu 

Województwa Pomorskiego; 

3) Barbara Bałka - członkini, przedstawicielka Zarządu Województwa 

Pomorskiego; 

4) Ewa Filipska - członkini, przedstawicielka organizacji pozarządowych, 

wskazana przez Stowarzyszenie LOS z siedzibą w Kościerzynie;  

5) Marcin Kaszubowski - członek, przedstawiciel organizacji pozarządowych, 

wskazany przez Klub Sportowy Beniaminek 03 z siedzibą w Starogardzie 

Gdańskim; 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z  2020 poz. 1378, Dz. U. z 2021 

poz. 1038 oraz 1834 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz., 1098, 1243 oraz 1535 



6) Marta Dietrich - członkini, przedstawicielka organizacji pozarządowych, 

wskazana przez Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gdańsku.  

§ 2. 

Formularz oświadczenia członka Komisji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej. 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

  



Uzasadnienie 

Z treści art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 9 ust. 6 pkt 2 i ust. 7 załącznika do 

Uchwały Nr 464/XXXVIII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 

2021r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, zwanego w dalszej 

części „Programem”, wynika iż Zarząd Województwa Pomorskiego powołuje Komisję 

Konkursową, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 

2021 w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wskazując 

jednocześnie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. 

W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Zarządu Województwa 

Pomorskiego oraz maksymalnie trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

Zgodnie z § 9 ust. 3 Programu, na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych urzędu, 

a także w Biuletynie Informacji Publicznej, zamieszczona została informacja 

o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe działające na obszarze 

województwa pomorskiego kandydatów na członków poszczególnych Komisji 

Konkursowych. 


