
UCHWAŁA NR 834/182/20 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 22 września 2020 roku 
 

 
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 
uprawnionym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowanych na realizację 
tego zadania w roku 2020  
 
 
 
Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 426, z późn. zm.1), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1057), w związku § 1 pkt 3 oraz § 2 Uchwały Nr 253/XX20 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Pomorskiego 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020, Uchwały nr 685/169/20 
z dn. 4 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku przez organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego                          w zakresie działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych, § 4 pkt 4 oraz § 5 ust 4 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 188/XV/19                 z dnia 25 listopada 
2019 roku Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, Celu Strategicznego 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 763/XXXV/13 
z dnia 20 grudnia 2013 roku Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 7 lutego 2008 r. w sprawie 
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom 
pozarządowym (Dz.U. z 2016 poz. 1945), oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (tekst jednolity Dz.U. z  2020 poz. 1062) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Zleca się realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
fundacjom i organizacjom pozarządowym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 w ramach Konkursu ofert 
w wysokości 51.040,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych). 

 
           1.2. Integralną część Uchwały stanowi załącznik zawierający wykaz podmiotów uprawnionych 
do realizacji zadania zleconego i otrzymania dotacji oraz projektów w zakresie rehabilitacji zawodowej i 
społecznej, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji województwa pomorskiego. 
 

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania zleconego oraz udzielenia dotacji i jej rozliczenia 
zostaną określone w umowach.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRP.0024.3308.2020 
 

                                                      
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r. poz. 568, 875. 



 
UZASADNIENIE 

 
 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz § 4 pkt 4 oraz § 5 ust. 4 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 
188/XV/19 z dnia 25 listopada 2019 roku Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 
2020, Celu Strategicznego 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 763/XXXV/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku 
Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 7 lutego 
2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                           i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym udziela się dotacji podmiotom 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
Zgodnie z Uchwałą Nr 685/169/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 4 sierpnia 2020 r. został 
ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych z zakresu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych             
w 2020 r. 
Natomiast uchwałą Nr 434/150/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 26 maja 2020 r. określony 
został skład Komisji Konkursowej oraz oświadczenie członka Komisji opiniującego oferty.  
Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 6 ofert, które zostały rozpatrzone przez Komisję 
Konkursową na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. zgodnie z kryteriami określonymi                    w 
Uchwale Nr 685/169/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku.  
Komisja dokonała oceny ofert spełniających wymogi formalne, na podstawie kryteriów określonych                    
w ogłoszeniu konkursowym oraz mając na uwadze jakość merytoryczną ofert  ustaliła dolną granicę 
punktową przyznawania dofinansowania na poziomie 20 punktów.  
Komisja odrzuciła 2 oferty niespełniające wymogów formalnych wymaganych w ogłoszeniu 
konkursowym i przedstawiła propozycję  dofinansowania 4 ocenionych ofert złożonych w ww. konkursie.  
Decyzję w sprawie zlecenia realizacji zadań podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego w drodze 
uchwały.  
 
Od uchwały Zarządu w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. 
 
Protokół z posiedzenia Komisji znajduje się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
 
Uchwałą nr 253/XX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 23 kwietnia 2020 r. na dofinansowanie 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i 
organizacjom pozarządowym zabezpieczono środki PFRON w wysokości 1.100.000,00 zł. Na jej 
podstawie Uchwałą Nr 372/146/20 Zarząd Województwa Pomorskiego z dnia 12 maja 2020 r. ogłosił 
konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Mimo zwiększenia do realizacji 
w roku bieżącym zadań, na konkurs z uwagi na sytuację epidemiologiczną wpłynęło znacznie mniej 
ofert niż w latach ubiegłych, w związku z powyższym przyznane na realizację zadań środki nie 
wyczerpały zabezpieczonej kwoty. W związku z powyższym w dniu 4 sierpnia 2020 r. Zarząd 
Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 685/169/20 ogłosił ponowny konkurs ofert. Mimo szerokiej 
kampanii informacyjnej i wyboru zadań możliwych do zrealizowania w obecnej sytuacji epidemiczno-
sanitarnej również w tym konkursie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości środki przeznaczone 
na realizację wskazanych w konkursie zadań. 
 
Przeznaczona na dofinansowanie kwota 51 040,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy 
czterdzieści złotych) została zabezpieczona ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

 


