
Uchwała Nr 162/429/23  

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 16 lutego 2023 r .  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań 

publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie 

promocji i organizacji wolontariatu 

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.21 ust. 4, art. 25 ust. 1, 4 i 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 

2140), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 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 ze zm.1), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit e, art. 151 ust. 1, art. 221 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze 

zm.2) w związku z § 4 pkt 15, § 5 pkt 15 oraz  z § 6 ust. 2 pkt k załącznika do Uchwały Nr 

600/XLVIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2023, Uchwały nr 376/XXXI/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2030 - Cel strategiczny 2. Otwarta Wspólnota Regionalna, Cel operacyjny 2.2. 

Wrażliwość Społeczna, Uchwały nr 758/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 

29 lipca 2021 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, Cel szczegółowy 2 Wrażliwość 

społeczna, Priorytet 2.3 Stabilny i profesjonalny sektor pozarządowy i ekonomii społecznej, 

Działanie 2.3.2 Mechanizmy kompleksowego wsparcia wolontariatu uchwala się, 

co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego 

w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku 

publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu pn. „Promowanie idei 

wolontariatu i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji 

pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym”.  

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1265 oraz 1812. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1079, 1692, 1725, 
1768, 1747, 1964 oraz 2414. 



  

§ 2 

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

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

§ 3 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



  

Uzasadnienie 

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

i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr 600/XLVIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, Zarząd 

Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w sferze zadań 

publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji 

i organizacji wolontariatu. 

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

publicznego i o wolontariacie, organy administracji publicznej prowadzą działalność 

w sferze zadań publicznych obejmującej między innymi promocję i organizację 

wolontariatu, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu 

działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego 

w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. W myśl art. 5 ust. 2 pkt 1 

ustawy współpraca ta odbywa się w szczególności w formach zlecania organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie. Stosownie do art. 5 ust. 4 pkt 2 

ustawy zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, 

jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust 1 oraz art. 

221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy 

wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. Z kolei przepis art. 11 ust 2 ustawy przewiduje, że 

wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego 

organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza 

otwarty konkurs ofert (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy).  

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy otwarty konkurs ogłasza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na 

zamieszczanie ogłoszeń; 

3) na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały  

Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie na 2023 r.: Dział 

853, Rozdział 85395, § 2360 – 200 000,00 zł. Zadanie: W/ROPS/05. 

 


