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Gdańsk, 2 listopada 2021 r. 

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 

Konsultacje odbywały się na podstawie: 

1) Art.5 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) § 5 ust. 2 oraz § 9 ust.2 Uchwały Nr 

1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z 

wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

2) § 12 ust.2 Uchwały Nr 334/XXV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 

2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 

W dniu 7 października 2021 roku Zarząd Województwa Pomorskiego został poinformowany 

o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, zwany dalej Programem. Zarządowi Województwa 

Pomorskiego został przedłożony projekt Programu, ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt 

formularza konsultacji. 

W dniach od 8 października do 25 października 2021 roku odbyły się konsultacje w celu poznania 

opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 w/w ustawy na 

temat projektu Programu. 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej pomorskie.eu, 

rops.pomorskie.eu, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP. 

Zaproszenie do konsultacji zostało również rozesłane drogą elektroniczną do: Centrów 

Organizacji Pozarządowych województwa pomorskiego, Pomorskiej Rady Organizacji 

Pozarządowych, Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Wojewódzkiej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacyjnie do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania uwag w ww. terminie w formie on-

line oraz poprzez kontakt telefoniczny.  

W ramach przeprowadzonych konsultacji poprzez pocztę elektroniczną wpłynęły cztery uwagi do 

projektu Programu, zgłoszone przez trzy podmioty. Uwagi nie zostały uwzględnione.  
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L.p Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

Podmiot zgłaszający Uzasadnienie uwagi Uwzględniona/ nieuwzględniona / 

Uzasadnienie 

§ 4. Zakres przedmiotowy współpracy 

1. Ust. 1 pkt 4  

wsparcie i pomoc przy 

opiece wytchnieniowej 

 

Centrum 

Aktywności Seniora 

Gdynia 

Dodanie tego punktu pozwoli na rozwój tej 

formy pomocy, która jest coraz bardziej 

potrzebna osobom, które na co dzień zajmują się 

współmałżonkami, dorosłymi dziećmi 

niepełnosprawnymi a coraz częściej też Seniorzy 

zajmują się też swoimi rodzicami. Powinni mieć 

możliwość zajęcia się swoim zdrowiem, 

sprawami, czy odpoczynkiem, by jak najlepiej 

zajmować się najbliższymi. 

Nieuwzględniona: Treść uwagi zawiera się 

w § 5 ust. 4 pkt 1 „budowanie wsparcia 

środowiskowego osób z 

niepełnosprawnościami poprzez 

rehabilitację zawodową i  społeczną” 

2. Ust. 1 pkt 6 

działalności na rzecz osób 

w wieku senioralnym 

 

 

Gminna Rada 

Seniorów w Czersku 

W naszym kraju odchodzi na emeryturę 

wojskowy czy policjant w wieku 45 lat, 50 czy 55 

lat. 

Z uwagi na zróżnicowanie wieku emerytów, 

dobrze byłoby szczególną uwagę poświecić 

Seniorom, czyli 60+. 

Nieuwzględniona: Treść uwagi zawiera się 

w § 4 ust. 1 pkt 6 „działalności na rzecz 

osób w wieku emerytalnym”.  

Aktualny wiek emerytalny, który 

obowiązuje od 1 października 2017 r. 

wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn (art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 roku o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – tj. 

Dz.U. 2021 Nr 29). Emerytura 

w wieku obniżonym przysługuje wszystkim 

osobom zatrudnionym w szczególnych 

warunkach lub w szczególnym charakterze. 

3. 

 

 

 

 

Ust. 6 pkt 3 

dodanie: promowanie 

idei uczenia się przez całe 

życie 

 

Słupski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Podczas ostatniego spotkania Rady Seniorów 

przy Marszałku Województwa Pomorskiego te 

dwa tematy (obok działań 

międzypokoleniowych) wybrzmiały bardzo 

Nieuwzględniona uwaga nr 3 i 4: Treść uwag 

zawiera się w § 5 ust. 6 pkt 1, 2, 4 i 5 
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L.p Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

Podmiot zgłaszający Uzasadnienie uwagi Uwzględniona/ nieuwzględniona / 

Uzasadnienie 

4. dodanie pkt 6 w 

brzmieniu: wspieranie 

aktywności zawodowej 

seniorów 

mocno a nie znalazły się w Programie 

Współpracy. 

 


