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Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia 20 maja 2021r. 

 

Informacja 

W dniu 26 kwietnia 2021r. Sejmikowi Województwa Pomorskiego zostało 

przedłożone sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 

2016-2020. W punkcie 2 sprawozdania „Współpraca finansowa” (w podpunkcie 2.1, 

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

w kwocie niższej, niż w rzeczywistości zostało przeznaczonych na szeroko 

rozumianą współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi od 

roku 2016 do roku 2020.  

W podpunkcie 2.1 suma środków w ramach otwartych konkursów ofert wynosi 

32 335 470 zł, a nie jak podano 19 890 470 zł. 

W podpunkcie 2.5 suma środków przekazanych na podstawie ustaw innych, niż 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym środki z funduszy 

europejskich wynosi 319 551 972,81, a nie jak podano 129 924 714,07 zł. 

W podpunkcie 2.6 po korekcie zapisu w pozycji b) której wartość w sprawozdaniu 

wynosi 3 352 885,42 zł. poprzez dodanie kwoty 101 978,73 zł. (kwota ujęta 

w Sprawozdaniu z Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego 

z organizacjami pozarządowymi za rok 2017) suma zmienia się do kwoty 

3 454 864,15 zł. Tym samym suma środków innych przekazanych w ramach 

współpracy departamentów UMWP z organizacjami pozarządowymi wynosi 

12 994 160,98 zł. a nie jak podano 12 892 182,25 zł. 

Prawidłowa kwota na wspieranie w różnych formach pomorskich organizacji 

pozarządowych w latach 2016-2020 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 dane dotyczące współpracy w konkretnych latach i jednocześnie są 

one składową sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 

2016-2020. 

 


