
 

Uchwała Nr 944/389/22 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 27 września  2022 r .  

o zmianie uchwały w sprawie powołania Zespołu Międzysektorowego do 

współpracy przy opracowywaniu, monitoringu i ewaluacji Programów 

Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi 

Na podstawie art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 547), art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 

1327) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr 868/282/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia  

11 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Międzysektorowego do współpracy 

przy opracowywaniu, monitoringu i ewaluacji Programów Współpracy Samorządu 

Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi (zwany dalej Zespołem 

Międzysektorowym), wprowadza się następujące zmiany: 

- w § 1 ust. 1: 

a) punkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) Martyna Bomba –  pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi;” 

b) punkt 7) otrzymuje brzmienie: 

„7) Anita Radtke – przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych; 

c) punkt 8) otrzymuje brzmienie: 

„8) Alina Kaszkiel-Suska – członkini Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych; 

d) punkt 9) otrzymuje brzmienie: 

„9) Bartłomiej Engelbrecht – członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych; 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 



§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze 

zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. w formie 

tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

zarówno z przedstawicieli trzeciego sektora jak i przedstawicieli samorządu.  

Zespól Międzysektorowy złożony jest z przedstawicieli organizacji pozarządowych 

oddelegowanych przez Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych oraz Pomorską 

Radę Działalności Pożytku Publicznego jak również przedstawicieli Referatu Biura 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej. 

Dnia 1 września 2022 roku do Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

wpłynęło pismo od przewodniczącej Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, 

z prośbą o zmianę przedstawicieli PROP w Zespole Międzysektorowym. Zmiana 

wynika z rozpoczęcia nowej kadencji (2022-2025) Pomorskiej Rady Organizacji 

Pozarządowych. 

 

Dodatkowo ze względu na ustanie stosunku pracy Pana Jarosława Rutkowskiego, 

proponuje się uzupełnić Zespół Międzysektorowy o Panią Martynę Bomba – 

pracownika referatu Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. 

 


