
Uchwała Nr  1125/404/22  

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 17 l istopada 2022 roku  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

Województwa Pomorskiego w sferze zadań publicznych obejmujących 

działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej  

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. 2094), art. 154 ust. 

2 i 3, art. 184 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.)1, 

art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4, 

art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)2, art. 127 ust. 

1 pkt 1 lit e, art. 151 ust. 1, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.)3, w związku z § 5 

ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 463/XXXVIII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 

2022-2025, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego 

w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w 

zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na 

organizowaniu i prowadzeniu ośrodka adopcyjnego w latach 2023-2027. 

§ 2. 

1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego. 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 poz. 1700. 
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 poz. 1812. 
3 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, 
poz. 1964. 



§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, ośrodek adopcyjny prowadzi samorząd województwa lub 

podmiot, któremu samorząd województwa zlecił realizację tego zadania na podstawie 

art. 190. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto art. 154 ust. 3 ustawy stanowi, że w 

tym przypadku zlecenie realizacji zadania następuje na okres co najmniej 5 lat. 

Obecnie zadania z dziedziny adopcji na obszarze całego województwa realizują dwa 

ośrodki: publiczny i niepubliczny. Obecna umowa wygasa z dniem 31 grudnia 2022 

roku, zatem istnieje konieczność powierzenia zadania na podstawie nowo zawartej 

umowy od dnia 01 stycznia 2023 roku z podmiotami, o których mowa w art. 190 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W związku z powyższym Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert 

na realizację zadania publicznego. 

W ogłoszeniu umieszcza się wszelkie niezbędne dla Oferentów informacje dotyczące 

konkursu, jak m.in.: rodzaj zadania, wysokość środków budżetowych 

przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki 

realizacji zadania, termin składania ofert oraz kryteria stosowane przy wyborze ofert. 

Konkurs zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego. 

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa 

Pomorskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej specjalnie 

w tym celu.  

W trakcie prowadzenia konkursu i realizacji zadań publicznych stosowane będą 

wzory dokumentów przyjęte w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu  

do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w  sprawie wzorów 

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  

oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań. 

Środki na realizację zadania zostaną zabezpieczone w Dziale 855, Rozdziale 

85509, § 2360. 

Z uwagi na powyższe stosowne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały. 
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