
Uchwała Nr 284/338/22  
Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 24 marca 2022 r .  

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie i zlecenia 

organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na terenie 

województwa pomorskiego  w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – 

prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością 

fizyczną w Gminie Sierakowice w ramach projektu pn. „Wypracowanie 

standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem 

możliwości finansowania tego rozwiązania”  

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

województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 547), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 oraz 

art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. 

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 2021 poz. 305 z późn. zm.2), w związku z § 5 

ust. 4 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr 464/XXXVIII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 

Zleca się realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia osób 
niepełnosprawnych  - prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z 
niepełnosprawnością fizyczną w Gminie Sierakowice -  Fundacji Słoneczne Wzgórze 
z siedzibą w Stężycy przy ul.  Kartuska, 73A i przyznaje się na realizację zadania 
kwotę w wysokości  189 462,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 
czterysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100).  

§ 2.  

Szczegółowe zasady realizacji zadania zleconego, udzielenia dotacji oraz jej 
rozliczenia zostaną określone w odrębnej umowie. 

§ 3. 

Nie zleca się realizacji zadania publicznego - Fundacji Instytut Białowieski z siedzibą 

w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 14.  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 poz. 1038, 1243, 1535 
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 
1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583. 



§ 4. 

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

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr 464/XXXVIII/21 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2022 Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego w sferze działań pożytku publicznego w zakresie wsparcia osób 
niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z 
niepełnosprawnością fizyczną w Gminie Sierakowice.  
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, organy administracji publicznej prowadzą działalność 
w sferze zadań publicznych, obejmującą między innymi działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, 
odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, 
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych 
organów. W myśl art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy współpraca ta odbywa się w 
szczególności w formach zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w 
ustawie. Stosownie do art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy zlecanie realizacji zadań 
publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, jako zadań zleconych w rozumieniu 
art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych, może mieć formę wspierania wykonywania zadań 
publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  
Z kolei przepis art. 11 ust. 2 ustawy przewiduje, że wspieranie realizacji zadań 
publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że 
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.  
Zgodnie z Uchwałą Nr 128/324/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia  
8 lutego 2022 roku ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadania Samorządu 
Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących 
działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Uchwałą Nr 129/324/22 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 8 lutego 2022 roku określony został skład Komisji Konkursowej opiniującej 
oferty w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych  - prowadzenie mieszkania 
wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną  w Gminie Sierakowice.  
Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęły 2 oferty. Tylko jedna oferta 
spełniła kryteria formalne i została rozpatrzona przez Komisję Konkursową na 
posiedzeniu w dniu 18 marca 2022 roku. Jedna oferta nie spełniła wymogów 
formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym. Ostatecznie Komisja wybrała 
jedną ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do finansowania.   
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej znajduje się w siedzibie Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  
 
 
 
Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie na 2022 r.   
w Dziale 853, Rozdziale 85395 § 2007 – 159 678,57.  
                                                    § 2009 –   29 783,43. 
Zadanie W/ROPS/08  - Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w 
zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 
niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania 
tego rozwiązania 


