
Uchwała Nr 265/436/23 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 14 marca 2023 r .  

w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych 
województwa pomorskiego obejmujących wspieranie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie otwartego konkursu ofert 
pod nazwą „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2023 – 
wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu 
województwa pomorskiego na rok 2023 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 
15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w zw. z § 4 pkt 10, § 5 ust. 10 oraz § 6 ust. 2 pkt g 
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 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 
Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Zleca się organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych 
województwa pomorskiego obejmujących wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie otwartego konkursu ofert pod 
nazwą „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2023 – wsparcie 
zadań dotacją do 40 000 zł” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa 
pomorskiego na rok 2023 w łącznej wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion 
złotych). 

2. Integralną część uchwały stanowi załącznik zawierający wykaz podmiotów 
uprawnionych do realizacji zadań zleconych i otrzymania dotacji z budżetu 
województwa pomorskiego. 

§ 2.  

Szczegółowe zasady realizacji zadania zleconego, udzielenia dotacji oraz jej 
rozliczenia zostaną określone w odrębnych umowach. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

§ 4.  

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 
1186/408/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2022 roku 
ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa 
pomorskiego: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2023 – wsparcie 
zadań dotacją do 40 000 zł”. Termin składania wniosków upłynął z dniem 28 grudnia 
2022 roku. Złożone oferty zostały zaopiniowane przez powołaną Uchwałą Zarządu 
Województwa Pomorskiego  Nr 142/428/23 z dnia 14 lutego 2023 roku w tym celu 
Komisję. 

Zarząd Województwa podejmując decyzję o wsparciu projektów kierował się kryteriami 
określonymi w ogłoszeniu konkursowym. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w 
terminie, tzn. w ciągu trzech miesięcy licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert. 
Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną bez zwłoki powiadomieni o rozstrzygnięciu 
konkursu, a uchwała niniejsza zostanie zamieszczona w BIP Urzędu Marszałkowskiego, 
na stronie internetowej UMWP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie.  

Kwota 1 000 000 zł przeznaczona na dotacje, została zabezpieczona w budżecie 
Województwa Pomorskiego na 2023 rok w dziale 921, rozdziale 92105, paragrafie 
2360 /zadanie W-DK-18-RPS-E/. 

 


