
Uchwała Nr 486/252/21 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 20 maja 2021r .  

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprostowania 

do sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020   

Na podstawie art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) oraz § 8 ust. 5 załącznika do 

Uchwały Nr 173/XV/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020, uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się przedłożyć Sejmikowi Województwa Pomorskiego informację 

o sprostowaniu błędów rachunkowych w sprawozdania z realizacji Wieloletniego 

Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2016-2020. 

§ 2.  

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Pomorskiego 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 5a ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz na podstawie § 8 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr 173/XV/15 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego 

z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020, w terminie do dnia 30 kwietnia 

2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przedłoży Sejmikowi sprawozdanie 

z realizacji ww. Programu. 

W dniu 8 kwietnia 2021r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę 

o przedłożeniu Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozdania z realizacji 

Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego 

z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.  

W dniu 26 kwietnia 2021r. Sejmikowi Województwa Pomorskiego zostało 

przedłożone ww. sprawozdanie. W punkcie 2 Współpraca finansowa (podpunkt. 2.1, 

2.5 i 2.6) pojawiły się omyłki rachunkowe, które spowodowały wskazanie środków 

w kwocie niższej, niż rzeczywiście wydatkowanych na szeroko pojętą współpracę 

samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi od roku 2016 do roku 

2020.  

Prawidłowa kwota na wspieranie w różnych formach pomorskich organizacji 

pozarządowych wynosi 372 211 290,79 zł, a nie jak wskazuje sprawozdanie 

170 037 053,32 zł. Sprawozdanie w pozostałym zakresie jest prawidłowe.  

Podkreślić należy, że każdego roku przyjmowane są przez Zarząd Województwa 

Pomorskiego i przedkładane Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozdania 

z rocznych programów współpracy, które na bieżąco wskazują podejmowane 

wspólnie z organizacjami pozarządowymi działania merytoryczne i finansowe. 

Wskazują one rzeczywiste dane współpracy w konkretnych latach i jednocześnie są 

one składową sprawozdania z Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. 

 

 

 


