UCHWAŁA Nr 192/126/20
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie powołania Zespołu
i infrastruktury społecznej

zadaniowego

ds.

usług

społecznych

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.1), Celu
strategicznego 2 Aktywni Mieszkańcy, celu operacyjnego 2.2 Wysoki poziom kapitału społecznego Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020 przyjętej Uchwałą Nr 458/XII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012
roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Celu szczegółowego 1 Wysoki poziom
zatrudniania, Priorytet 1.1 Aktywność zawodowa bez barier, Działanie 1.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa Regionalnego
Programu Strategicznego w zakresie aktywności społecznej i zawodowej „Aktywni Pomorzanie” przyjętego Uchwałą Nr
910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu
Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), oraz Celu strategicznego 4 Włączenie
społeczne osób niepełnosprawnych, celu operacyjnego 4.1 Lepsze warunki i jakość życia osób niepełnosprawnych Strategii
Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętej Uchwałą Nr 763/XXXVI/13 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół zadaniowy ds. usług społecznych i infrastruktury społecznej (dalej:
Zespół) odpowiedzialny za koordynację prac zmierzających do przygotowania przez uprawnione
podmioty zakresu projektów zintegrowanych, które będą miały możliwość otrzymania dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO
WP).
2. Zespół odpowiada za prowadzenie procesu uzgodnień z podmiotami uprawnionymi do wsparcia
wskazanymi w RPO WP w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WP.
3. Zespół realizuje postawiony przed nim cel poprzez:
1) identyfikację podmiotów uprawnionych do wsparcia w ramach RPO WP,
2) weryfikację wskazywanych przez poszczególne podmioty uprawnione do złożenia projektów
zintegrowanych deficytów i zidentyfikowanych potrzeb przedstawianych w ramach analizy
zapotrzebowania na poszczególne usługi społeczne, tj. usługi opiekuńcze, usługi opieki
wytchnieniowej i wyręczającej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu oraz mieszkania chronione i wspomagane, jak również innych potrzeb grup
docelowych projektów zintegrowanych,
3) ocenę zasadności i spójności działań planowanych przez podmioty uprawnione na rzecz
wybranych grup docelowych pod kątem realizacji celów RPO WP,
4) prowadzenie

działań

na

rzecz

uzgodnienia

zakresu

projektów

zintegrowanych

ze

zidentyfikowanymi podmiotami uprawnionymi do wsparcia w ramach RPO WP,
5) opracowanie propozycji zasad przygotowania projektów zintegrowanych składanych w ramach
RPO WP,
6) informowanie potencjalnych Wnioskodawców o trybie i zasadach ubiegania się o wsparcie na
realizację projektów zintegrowanych.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, 1815.

4. Wszelkie działania Zespołu zmierzają do zapewnienia zgodności uzgodnionych projektów z
RPO WP oraz dokumentami określającymi system jego realizacji.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzi co najmniej 13 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego, w tym Dyrektor lub Z-ca Dyrektora

Regionalnego Ośrodka Polityki

Społecznej w charakterze Przewodniczącego koordynującego pracę Zespołu oraz co najmniej:
a) Dyrektor

lub

Z-ca

Dyrektora

Departamentu

Zdrowia

w

charakterze

Wiceprzewodniczącego,
b) 2 innych pracowników Departamentu Zdrowia,
c) 3 innych pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
d) Dyrektor lub inny przedstawiciel Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki
Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku,
e) 2 pracowników Departamentu Programów Regionalnych, realizującego zadania Instytucji
Zarządzającej RPO WP w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WP w części
f)

dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
2 pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, realizującego
zadania Instytucji Zarządzającej RPO WP w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WP

w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego,
g) 2 pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, realizującego
zadania Instytucji Zarządzającej RPO WP w zakresie przygotowania projektu Programu
oraz prowadzenia działań ewaluacyjnych związanych z monitorowaniem jego realizacji.
2. W zależności od potrzeb, na wniosek Przewodniczącego, do wykonywania określonych zadań
na rzecz Zespołu mogą zostać skierowani inni Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu
Marszałkowskiego

Województwa

Pomorskiego

lub

jednostek

organizacyjnych

Samorządu

Województwa Pomorskiego, po uprzednim uzgodnieniu z właściwymi przełożonymi.
§ 3. Upoważnia się Marszałka Województwa Pomorskiego do określenia imiennego składu
Zespołu, wskazania Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu oraz ustalenia Regulaminu prac
Zespołu w drodze Zarządzenia.
§ 4. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, do ścisłej współpracy z Przewodniczącym Zespołu w zakresie realizacji zadań Zespołu,
w szczególności do udzielania wszelkich niezbędnych informacji oraz opinii na potrzeby Zespołu.
§ 5. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ), dopełnia wszelkich starań, aby
składane w ramach RPO WP projekty przyczyniały się do realizacji celów tego Programu.
Uchwałą Nr 10/110/20 z dnia 7 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął
projekt zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
która następnie została zatwierdzona w dniu 9 stycznia 2020 roku przez Komitet Monitorujący RPO WP
uchwałą nr 2/XV/20. Projekt zmiany Programu uzyskał pozytywną opinię ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego co do zgodności z Umową Partnerstwa na lata 2014-2020, w związku
z powyższym w dniu 28 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 80/116/20
przyjął projekt zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 i upoważnił Marszałka do jego przekazania do Komisji Europejskiej. Zgodnie z założeniami
Programu w ramach Osi priorytetowej 7. Zdrowie i Opieka w obszarze infrastruktury społecznej i usług
społecznych dofinansowane będą mogły być „wyłącznie przedsięwzięcia uzgodnione pomiędzy IZ
a zidentyfikowanymi podmiotami uprawnionymi do wsparcia”. W celu realizacji postanowień RPO WP
w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i usług społecznych Zarząd Województwa powołuje
Zespół zadaniowy ds. usług społecznych i infrastruktury społecznej odpowiedzialny za prowadzenie
wszelkich prac zmierzających do identyfikacji i zapewnienia zgodności uzgodnionych przedsięwzięć
z Zasadami przygotowania projektów zintegrowanych, w tym prowadzenie uzgodnień z

podmiotami

uprawnionymi, reprezentując stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego.
Efektem prac zespołu będzie uzgodnienie i przyjęcie zakresów zintegrowanych projektów
w obszarze infrastruktury społecznej i usług społecznych, co umożliwi potencjalnym Wnioskodawcom
złożenie projektów zintegrowanych w trybie konkursowym w ramach RPO WP.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

