
UCHWAŁA NR 334/XXVI/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2020 roku 

 

 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1668) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
 

 

 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

  

 

    Przewodniczący  

 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 

 

  Jan Kleinszmidt 

 

 

 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po 

konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.  

Zgodnie z § 5 ust. 2 oraz § 9 ust.2 Uchwały Nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 27 września 2010 rok w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzka 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,  projekt rocznego programu współpracy 

został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi. Proces konsultacji społecznych trwał 

od dnia 6 października do 22 października 2020 roku i obejmował konsultacje prowadzone w 

formie formularza elektronicznego oraz spotkania konsultacyjnego podczas posiedzeniu 

Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, dnia 20 października br.  

Zgodnie z art. 5a ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do 

projektu programu współpracy załączono opinię Pomorskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego.  

Celem głównym współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 jest 

rozwój skutecznego i powszechnego systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji 

pozarządowych w celu pełnego wykorzystania potencjału obywatelskiego opartego na 

wartościach, zasadach dostępności, zasobach i zaangażowaniu mieszkańców Pomorza oraz 

równym traktowaniu i włączaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Kwota środków budżetowych planowanych na realizację Programu w roku 2021 wynosi 

8 772 000 zł i została oszacowana przez Departamenty Urzędu bezpośrednio zaangażowane 

w realizację Programu. 


