UCHWAŁA NR 446/326/18
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego
Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju
kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz
realizacji działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej
z udzieleniem dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2018
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 450), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 2096, z późn. zm.1) oraz § 9 ust. 15 Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 435/XLI/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zleca się Pomorskiej Akademii Działania z siedzibą przy ul. Zielonej 5/4, 82-100 Nowy Dwór
Gdański (REGON: 369601067, NIP: 5792265098) realizację zadania publicznego w dziedzinie edukacji
w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz
realizacji działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej, poprzez organizację
na etapie powiatowym konkursu dla uczniów szkół województwa pomorskiego na prezentację multimedialną
„Pomorskie drogi do Niepodległej”.
2. Udziela się Pomorskiej Akademii Działania z siedzibą przy ul. Zielonej 5/4, 82-100 Nowy Dwór
Gdański dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2018 w wysokości 70 000 zł (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy zł).
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania zleconego, udzielenia dotacji oraz jej rozliczenia zostaną
określone w odrębnej umowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 130

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 289/316/18 z dnia 27 marca 2018 r., ogłoszony został
otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność
pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie
wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz realizacji
działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej.
Uchwałą nr 288/316/18 z dnia 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił o organizacji
Konkursu na prezentację multimedialną „Pomorskie drogi do Niepodległej” dla uczniów szkół województwa
pomorskiego, który będzie realizowany w ramach prowadzonych przez Samorząd Województwa
Pomorskiego działań związanych z rocznicą stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Konkurs
będzie realizowany na etapie powiatowym oraz regionalnym. W realizację konkursu zostaną zaangażowane
organizacje pozarządowe. W związku z czym uchwałą nr 289/316/18 z dnia 27 marca 2018 r. Zarząd
Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizację
pozarządowe zadania publicznego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji
kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz realizacji działań służących budowaniu
tożsamości regionalnej i lokalnej. Zgodnie z założeniami podmiot wyłoniony w ramach otwartego konkursu
ofert odpowiedzialny będzie za realizację etapu powiatowego Konkursu na prezentację multimedialną
„Pomorskie drogi do Niepodległej” dla uczniów województwa pomorskiego we wszystkich powiatach
województwa pomorskiego.
Uchwałą Nr 290/316/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2018 r. została powołana
Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa
Pomorskiego w dziedzinie edukacji.
Do Departamentu Edukacji i Sportu wpłynęły 2 oferty od 2 wnioskodawców. W dniu 23 kwietnia 2018r.
Komisja Konkursowa zapoznała się ze złożonymi ofertami. Jedna z ofert nie spełniła kryteriów formalnych,
w związku z czym do oceny merytorycznej zakwalifikowano jedną ofertę. Oferta zakwalifikowana do oceny
merytorycznej została oceniona zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku do uchwały nr 289/316/18
z dnia 27 marca 2018 r.
Komisja zarekomendowała zlecenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji fundacji pod
nazwą Pomorska Akademia Działania z siedzibą przy ul. Zielonej 5/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański (REGON:
369601067, NIP: 5792265098). Protokół z posiedzenia Komisji znajduje się w Departamencie Edukacji
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Przeznaczona na dofinansowanie kwota 70 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) została
zabezpieczona w budżecie województwa na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80195 § 2360 w zadaniu
W-DES-03-RPSAP.

