
Uchwała Nr  434/349/22   

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 5 maja 2022 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 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 2022 r. poz. 547), 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.1) oraz § 4 pkt 3, § 5 pkt 3 ppkt 2-4 oraz § 9 ust. 6 i 7 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 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. 

1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych 

Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku 

publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. 

2. Szczegółowy zakres zadania wskazanego w ust. 1 określony został w ogłoszeniu 

o konkursie. 

3. Treść ogłoszenia o konkursie ofert wraz ze wzorem oferty stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały 

4. 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. 

5. 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, 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1038, poz. 1243 i poz.1535 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 857. 



2) Aleksandra Gac – Wiceprzewodnicząca Komisji – przedstawicielka Zarządu 

Województwa Pomorskiego, 

3) Justyna Narloch – przedstawicielka Zarządu Województwa Pomorskiego, 

4) Karol Wirkus – przedstawiciel organizacji pozarządowych, wskazany przez 

Fundację Rozwoju Lokalnego „PARASOL”,  

5) Marcin Kaszubowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, wskazany 

przez Klub Sportowy Beniaminek 03, 

6) Piotr Stec – przedstawiciel organizacji pozarządowych, wskazany przez 

Fundację M.A.P.A. Obywatelska. 

§ 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 z późn. zm.) 

zwanej dalej „ustawą”, organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze 

zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i mogą zlecać 

organizacjom 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 2022” (dalej: 

Program), stanowiącym załącznik do Uchwały nr 464/XXXVIII/21 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r. Przedmiotowy konkurs ma na 

celu zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji priorytetowych zadań 

publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, 

wpisujące się w zadania o których mowa w § 5 pkt 3 ppkt 2-4 Programu, tj.: 

1) inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw realizowanych przez organizacje 

pozarządowe na rzecz zdrowia mieszkańców, w tym w szczególności na rzecz 

edukacji zdrowotnej; 

2) inicjowanie i wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe 

inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępności oraz podnoszenie jakości 

usług zdrowotnych w województwie; 

3) 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.  

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Środki finansowe w wysokości 220 000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy 

złotych 00/100 groszy) na realizację zadania w 2022 roku zostaną wydatkowane 

zgodnie z klasyfikacją budżetową: 

W-DZ-02, 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 – 220 000 zł  
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