
 

Uchwała  Nr 249/435/23 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 9 marca 2023 r .  

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym 

realizacji zadania publicznego województwa pomorskiego w zakresie 

otwartego konkursu ofert „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie 

pomorskim w roku 2023 - wsparcie zadań dotacją do 20000 zł” wraz z 

udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2023 

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

województwa (t.j. Dz.U. 2022 poz.2094), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust 4 pkt 2 w zw. z art. 13 i art. 

15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

((tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.1), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit e, art. 151 ust. 1, 

art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1634 ze zm.2)  w związku z § 4 pkt 13, § 5 ust. 13 oraz § 6 ust. 2 pkt i 

Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2023 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 600/XLVIII/22 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 roku, uchwala się co następuje: 

§ 1. 

1. Zleca się organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego 

Województwa Pomorskiego w zakresie otwartego konkursu ofert pod nazwą 

„Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2023 – 

wsparcie zadań dotacją do 20000 zł” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu 

województwa na rok 2023 w łącznej wysokości 70000 zł (słownie: siedemdziesiąt  

tysięcy złotych) podmiotom, wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. 

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilnoprawnych, które 

określą szczegółowe zasady realizacji zadania zleconego oraz przekazania środków 

finansowych, o których mowa w § 1 i sposób ich rozliczenia. 

 

                                                           

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1265 oraz 1812. 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1079, 1692, 1725, 

1747, 1964 oraz 2414. 



§ 3.  

Nie zleca się realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w złączniku nr 

2 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

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

wolontariacie oraz decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego wyrażoną Uchwałą 

Nr 39/420/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku 

ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

województwa pomorskiego: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie 

pomorskim w roku 2023 – wsparcie zadań dotacją do 20000 zł”. 

Termin składania wniosków upłynął z dniem 10 lutego 2023 roku.  

Uchwałą Nr 151/428/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2023 

roku została powołana Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartym 

konkursie ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego 

„Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2023- wsparcie 

zadań dotacją do 20000 zł ”. Oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert zostały rozpatrzone i ocenione przez Komisję Konkursową na 

posiedzeniu w dniu 24 lutego 2023 roku. Po rozpatrzeniu Komisja zaproponowała 

dofinansowanie zadań wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

zawierającym wykaz podmiotów uprawnionych do realizacji zadań zleconych i 

otrzymania dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego złożonych  

w w/w konkursie. 

Protokół z posiedzenia Komisji znajduje się w Departamencie Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Kwota 70000 zł przeznaczona na dotacje, została zabezpieczona w budżecie 

Województwa Pomorskiego na 2023 rok w dziale 630, rozdziale 63003, paragrafie 

2360, zadanie W/DT/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 249/435/23 

Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 9 marca 2023 roku 

Podmioty, którym zleca się realizację zadania publicznego w sferze obejmującej 

działalność pożytku publicznego w obszarze turystyki i krajoznawstwa wraz 

z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2023  

 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 
Kwota dotacji  

w zł. 

1 

Stowarzyszenie Szlaki kulturowe  

z siedzibą w Subkowach;  

ul. Sosnowa 10; 83-120 Subkowy 

Pomorski Szlak Cysterski – 
skuteczna forma tematyzacji 
pomorskiej przestrzeni turystycznej 

12 400,00 

2 

Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki 
Gotyckie  

z siedzibą w Olsztynie; 

ul. Pieniężnego 10; 10-006 Olsztyn 

Śladami Mikołaja Kopernika na 
zamkach gotyckich 

13 000,00 

3 

PTTK Oddział Regionalny  

w Gdańsku  

z siedzibą w Gdańsku; 

ul. Ogarna 72; 80-826 Gdańsk 

Wytyczanie, zagospodarowanie i 
renowacja szlaków turystycznych 
oraz internetowy serwis szlaków 
pieszych województwa 
pomorskiego 

12 000,00 

4. 

Fundacja Centrum Nowoczesnej Turystyki 
z siedzibą w Białymstoku; 

ul. Zagumienna11a/4; 15-866 Białystok 

Szlakiem Mikołaja Kopernika w 
Pomorskim – projekt audiowizualny 

7 600,00 

5. 

Pomerania Manors Stowarzyszenie 
właścicieli zamków, pałaców i dworów  

z siedzibą w Jackowie;  

Jackowo1; 84-210 Choczewo 

Oznakowanie zabytków na szlaku 
dworów i pałaców Pomorza 

10 000,00 

6. 

Fundacja Szansa dla Niewidomych  

z siedzibą w Warszawie;  

ul. Chlubna 88; 03-051 Warszawa 

Kierunek: północ! 15 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 

249/435/23 Zarządu Województwa 

Pomorskiego  

z dnia 9 marca 2023 roku 

Podmioty, którym nie zleca się realizacji zadania publicznego w sferze 
obejmującej działalność pożytku publicznego w obszarze turystyki i 
krajoznawstwa 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji w zł 

1.  

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu 
Słowińskiego KLUKA 

z siedzibą w Klukach; 

Kluki 7;  76-214 Smołdzino 

„Wkoło ryby – organizacja i promocja 
zdarzenia muzealnego w Klukach” 

0 

2.  

Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby 
Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna  

z siedzibą w Kłaninie; 

ul. Pałacowa 14, 84-107 Starzyno 

„Gra strategiczna o ptakach” 0 

3.  

Fundacja Fucco 

z siedzibą w Pońcu; 

ul. Drożdżyńskiego 15; 64-125 Poniec 

„Nieodkryte Województwo Pomorskie” 0 

4.  

Stowarzyszenie Winiarzy Pomorza 

z siedzibą w Miradowie; 

Miradowo 18, 83-210 Zblewo  

„Szlak Winnic Pomorskich” 0 

5.  

PTTK Oddział w Gdańsku 

z siedzibą w Gdańsku; 

ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk 

„Rewitalizacja Odznak Turystyczno- 
Krajoznawczych Województwa 
Pomorskiego” 

0 

6.  

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 

z siedzibą w Warszawie 

ul. Miklaszewskiego 5; 02-776 Warszawa 

„Elbląg. Gdzie zaczyna się Szlak 
Kopernikowski” 

0 

7.  

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Gdańska  

z siedzibą w Gdańsku; 

ul. Za Murami 2-10; 80-823 Gdańsk 

„Rozpalmy miłość do Pomorza – Watra 
2023” 

0 

8.  

Fundacja Instytut Białowieski  

z siedzibą w Białymstoku; 

ul. Rumiankowa 14/4; 15-665 Białystok  

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 

www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 

0 

 

 


