Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2019”
Sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji Programu Współpracy Wojewody
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, zwanego dalej
Programem.
Program został przyjęty do realizacji zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia
27 grudnia 2018 r. Program określa - cele, zasady, zakres przedmiotowy, formy współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także priorytetowe zadania publiczne,
wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu oraz tryb powoływania i zasady
działania komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych
konkursów ofert na rok 2019. Współpraca z podmiotami pozarządowymi odbywała sie na
zasadach - pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności, tj. zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Współpraca z podmiotami pozarządowymi
miała charakter finansowy i pozafinansowy.

I.

Współpraca finansowa z podmiotami pozarządowymi w 2019 r.

1. Dnia 14 lutego 2019 r. Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert zgodnie
z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
realizację zadania publicznego z wykonywania zadań z ratownictwa wodnego i prowadzenia
szkoleń ratowników wodnych i ochrony ludności w zakresie ratownictwa na obszarze
województwa pomorskiego w 2019 r.
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Do konkursu przystąpiło dwóch oferentów:
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego
- Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Na podstawie Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2019 roku w
sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2019 r., powołana Komisja poddała pod
ocenę złożone oferty. W ocenie Komisji, oferenci nie spełnili wymogów formalnych.
Wojewoda Pomorski w dniu 11 kwietnia 2019 r. poprzez ogłoszenie, unieważnił konkurs.
Wyniki o ogłoszeniu, naborze, powołaniu Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego oraz
ostateczne dotacje dla wyłonionych ofert zostały zamieszczone na stronie BIP i na stronie
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz na tablicy ogłoszeń PUW w Gdańsku.
W dniu 6 maja 2019 r. Wojewoda Pomorski ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na
obszarze województwa pomorskiego w 2019 roku.
Nazwa i zakres zadania:
„Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie
szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarach wód
przybrzeżnych województwa pomorskiego i morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej
w 2019 r.”
Do konkursu przystąpiło trzech oferentów:


Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,



Konsorcjum WOPR (Słupskie WOPR, Gdańskie Ratownictwo Wodne, Wejherowskie
WOPR, Sopockie WOPR),



Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego.
Na podstawie Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2019 r., w dniu 5 czerwca 2019 r. odbyło
się posiedzenie ww. Komisji. W dwóch ofertach (Konsorcjum WOPR oraz WOPR
Województwa Pomorskiego) nie zabezpieczono wymaganego wkładu własnego finansowego
na poziomie minimalnym 20% całkowitych kosztów zadania. Po przeprowadzeniu wnikliwej
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oceny

merytorycznej,

Komisja

Konkursowa

zdecydowała

przedstawić

Wojewodzie

Pomorskiemu rekomendację oferty Pomorskiego WOPR. Wojewoda Pomorski w dniu
16 czerwca 2019 r. zatwierdził projekt Pomorskiego WOPR do dofinansowania na kwotę
404 000 zł. Umowę na realizację ww. zadania Wojewoda Pomorski podpisał 22 lipca 2019
roku.
Wyniki o ogłoszeniu otwartego konkursu, naborze, powołaniu Komisji Konkursowej
oraz lista ostatecznych organizacji wraz z kwotami dotacji dla wyłonionych ofert zostały
zamieszczone na stronie BIP i na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
oraz na tablicy ogłoszeń PUW w Gdańsku.
3 grudnia 2018 r. w województwie pomorskim ogłoszono otwarty konkurs ofert
na realizację

zadań

publicznych

w

ramach

„Programu

ograniczania

przestępczości

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
Do konkursu przystąpiło 18 podmiotów, które złożyły 24 wnioski o dofinansowanie w ramach
Programu. Wojewódzki Zespół ds. Programu pozytywnie zaopiniował 9 wniosków, z których
tylko 3, wymienione poniżej, zostały najwyżej ocenione przez Międzyresortowy Zespół ds.
Programu oraz przekazane do zatwierdzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5 kwietnia br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował dofinansowanie
trzech projektów z woj. pomorskiego:
1) Stowarzyszenie

Aktywności Zawodowej PASSA z siedzibą w Kielcach –

„#NIEZATAPIALNI – edukacja dla bezpieczeństwa nad wodą”;
Cel szczegółowy: 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach;
Kwota dofinansowania – 25 940,00 zł,
2) Gmina Miasta Sopotu – „Bezpieczne dzieci na drodze”;
Cel szczegółowy: 2a mikroprojekt – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym;
Kwota dofinansowania - 5 752,00 zł,
3) Gmina Miasta Sopotu – „Bezpieczne i zdrowe lato w Sopocie”;
Cel szczegółowy: 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków
i dopalaczy;
Kwota dofinansowania - 37 640,00 zł
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Decyzją Ministerstwa Finansów z dnia 22 lipca 2019 roku, zwiększono plan dotacji
na 2019 rok z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 69 332 zł, w tym:
1) 25 940,00 zł na realizację postanowień umowy ze Stowarzyszeniem;
2) 43 392,00 zł na realizację Porozumienia z Gminą Miasta Sopotu.
W dniu 13 sierpnia 2019 roku, w obecności Wojewody Pomorskiego –
Pana Dariusza Drelicha oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej
„PASSA” – Pani Katarzyny Banasik, została podpisana Umowa w sprawie udzielenia dotacji
celowej na realizację zadania publicznego w ramach Programu „Razem bezpieczniej”.
Porozumienia z Gminą Miasta Sopotu w imieniu której działa Prezydent Miasta Sopotu Pan
Jacek Karnowski, Wojewoda Pomorski podpisał w dniu 8 października 2019 r.
Realizatorzy projektów otrzymywali środki finansowe na wskazane w umowach
numery kont bankowych po przedstawieniu kopii faktur i rachunków, dokładnie opisanych oraz
potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Łączna suma przyznanych dotacji w kwocie 69 332
zł nie została wykorzystana. Zgodnie z zawartymi umową oraz porozumieniami,
przedstawionymi sprawozdaniami finansowymi oraz na podstawie rozliczeń dotacji wydano
odpowiednio:
1) Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” – przyznana dotacja: 25 940 zł,
wykorzystano 25 940 zł;
2) Gmina Miasta Sopotu – przyznana dotacja: 5 752 zł, wykorzystano 5 751, 20 zł;
3) Gmina Miasta Sopotu – przyznana dotacja 37 640 zł, porozumienie podpisano na kwotę
23 040 zł, wykorzystano 21 040 zł.
Łącznie przekazano beneficjentom kwotę 52 731, 20 zł. Niezadysponowana część dotacji
w kwocie 16 600, 80 zł została zwrócona przez Wojewodę Pomorskiego do budżetu państwa.

2. Dnia 3 kwietnia 2019 r. Pomorski Kurator Oświaty ogłosił otwarte konkursy ofert:
1. Z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu
województwa pomorskiego w 2019 r., na który przeznaczono środki finansowe
w wysokości 786 000 zł. Do Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęło 70 ofert, które zostały
poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Osiem ofert zostało odrzuconych ze względów
braków formalnych, do realizacji przyjęto 62 oferty. Przed podpisaniem umowy na realizację
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zadania publicznego wycofał się jeden oferent tj. Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych "Pinokio" ze Starogardu Gdańskiego.
2. Na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego
dla

dzieci

i

młodzieży

z

terenów

miejskich,

które

mają

utrudniony

dostęp

do wypoczynku w formie kolonii i obozów, na który przeznaczono środki finansowe
w wysokości 390 000 zł. Do Kuratorium Oświaty w Gdańsku nie wpłynęła żadna oferta.
3. Na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich pochodzących z rodzin o niskich dochodach, na
który przeznaczono środki finansowe w wysokości 900 000 zł. Wpłynęła jedna oferta, która
została poddana ocenie formalnej i merytorycznej. W wyniku pozytywnej oceny została
przyjęta do realizacji.
Ze względu na to, że nie zostały wyczerpane wszystkie środki finansowe przeznaczone
na

ten

cel

oraz

z

uwagi

na

fakt,

że

żadna

organizacja

nie

zgłosiła

się

w konkursie na powierzenie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii
i obozów, dnia 20 maja 2019 r. Pomorski Kurator Oświaty ogłosił dwa otwarte konkursy:
1. Z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu
województwa pomorskiego w 2019 r., na który przeznaczono środki finansowe
w wysokości 201 510 zł.
2. Na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego
dla

dzieci

i

młodzieży

z

terenów

miejskich,

które

mają

utrudniony

dostęp

do wypoczynku w formie kolonii i obozów, na który przeznaczono środki finansowe
w wysokości 390 000 zł.
Ad 1. Do Kuratorium Oświaty wpłynęło 11 ofert dotyczących wsparcia realizacji zadania
publicznego, z których jedna została odrzucona ze względów braków formalnych a 10 zostało
przyjętych do realizacji.
Ad 2. Wpłynęła jedna oferta z zakresu powierzenia realizacji zadania publicznego, która
została pozytywnie oceniona zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym
i została przyjęta do realizacji.
Ze względu na niewyczerpanie wszystkich środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadań w formie wsparcia organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
dnia 14 czerwca 2019 r., Pomorski Kurator Oświaty ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert,
na który przeznaczono środki finansowe w wysokości 64 290 zł.
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W terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęła jedna oferta, która została oceniona
pod względem formalnym i merytorycznym oraz przyjęta do realizacji.
Ze względu na niewyczerpanie wszystkich środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadań w formie wsparcia organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
dnia 5 lipca 2019 r., Pomorski Kurator Oświaty ogłosił czwarty otwarty konkurs ofert,
na który przeznaczono środki finansowe w wysokości 55 440 zł.
Wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona ze względu na negatywną ocenę formalną
( niespełnienie jednego z sześciu określonych w regulaminie konkursowym kryteriów).
Wszystkie oferty, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w ramach otwartych
konkursów ofert, dotyczyły organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Polski.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, priorytetowo traktowany był
wypoczynek:
1) umożliwiający udział w wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z udziałem dzieci
i młodzieży będących sierotami oraz uczniów funkcjonujących z systemie pieczy zastępczej, a
ponadto:
1) uwzględniający działania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, związane
kontynuacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
2) promujący pobyt w miejscach związanych ze znanymi postaciami kultury i historii naszego
kraju,
3) wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu,
4) integrujący społecznie dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich uwzględniający
ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
Wyniki o ogłoszeniu konkursów, naborze, powołaniu Komisji do zaopiniowania złożonych
ofert oraz ostateczne dotacje dla wyłonionych ofert zostały zamieszczone na stronie BIP i na
stronie Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz na tablicy ogłoszeń Pomorskiego
Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
4. Dnia 11 lutego 2019 r. Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert zgodnie z art. 11
ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym
a)

zapobieganie skrajnym formom wykluczenia społecznego osób doznających

przemocy w rodzinie oraz osób bezdomnych poprzez tworzenie adekwatnej
oferty wsparcia,
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b)

działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom

specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem,
c)

tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych,

d)

tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób starszych i kombatantów
poprzez rozwój usług i różnych form wsparcia dziennego w środowisku
lokalnym,

e)

wyróżnienie najlepszych inicjatyw i promocja dobrych praktyk w działaniach
sektora pozarządowego w sferze pomocy społecznej z terenu województwa
pomorskiego.

Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. powołano Komisje
Konkursową opiniującą wnioski składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje
zadań publicznych w ww. zakresie, której członkami było trzech przedstawicieli Wydziału
Polityki Społecznej, Doradca Wojewody, Dyrektor Biura Wojewody

oraz dwóch

przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłoszonych do prac Komisji w ramach otwartego
naboru. W składzie Komisji w roli ekspertów z obszaru pomocy społecznej było dwóch
przedstawicieli, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Słupsku.
W ramach otwartego konkursu wyłoniono 70 ofert złożonych przez

organizacje

pozarządowe. W rezultacie prac Komisji 58 podmiotów pozarządowych otrzymało środki
finansowe w łącznej kwocie 600 000 zł na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej. Najniższa przyznana kwota dotacji to 3.500zł, najwyższa 25.000zł.
Wyniki o ogłoszeniu otwartego konkursu, naborze, powołaniu Komisji Konkursowej oraz lista
ostatecznych organizacji wraz z kwotami dotacji dla wyłonionych ofert zostały zamieszczone
na stronie BIP i na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz na tablicy
ogłoszeń PUW w Gdańsku
II.

Współpraca pozafinansowa z podmiotami pozarządowymi w 2019 r.

1. Dystrybucja elektroniczna do przedstawicieli podmiotów pozarządowych informacji oraz
prezentacji dotyczących spotkań, szkoleń konkursów i projektów oraz propozycje działań
dla organizacji zgłaszane przez pełnomocnika Wojewody Pomorskiego. Konsultacje
Funduszu Aktywni Obywatele, konsultacje z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata
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Alberta i Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, na zlecenie
Ministerstwa

Rodziny,

Pracy

i

Polityki

Społecznej

projektu

szkoleniowego

"AKADEMIA STREETWORKINGU”.
2. Zorganizowanie spotkań informacyjnych, które poprowadził przedstawiciel Narodowego
Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w sprawie
przedstawienia założenia oraz zasad uczestnictwa w konkursach w ramach Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich w 2019 r., a także założenia Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, zorganizowanie spotkania informacyjnego nt.
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) edycja 2020, zorganizowanie
szkolenia dla organizacji pozarządowych nt. przeciwdziałania handlowi ludźmi.
3. Realizowano wzajemną wymianę informacji w ramach spotkań tematycznych
(uczestniczenie Pełnomocnika wojewody w 8 Forum Inicjowania Rozwoju, w obradach
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, w spotkaniu z z nowo powołaną
Pomorską Radą Pożytku Publicznego; w konferencjach z zakresu aktywności
obywatelskiej a także współpracy z Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego
(KPRM), Narodowym Instytutem Wolności i Komitetem ds. Pożytku Publicznego (I
forum Wolontariatu a także w konferencji „Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń
troski o dobro wspólne”). Na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
publikowano najważniejsze informacje z zakresu organizowanych przez wybrane
ministerstwa konkursów ofert. W ramach prowadzonych przez Pomorskiego Kuratora
Oświaty Wojewódzkiego Kalendarza Imprez na dany rok szkolny, organizacje
pozarządowe zgłaszały imprezy, których były organizatorami i dane te były umieszczane
na stronie Internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
4. Wojewoda Pomorski objął Patronatem Honorowym i Komitetami Honorowymi blisko
130 przedsięwzięć organizowanych przez podmioty pozarządowe na rzecz mieszkańców
województwa pomorskiego, w tym kampanie społeczne, koncerty, wydarzenia
charytatywne, imprezy plenerowe, turnieje sportowe, obchody upamiętniające ludzi i
wydarzenia historyczne, konferencje tematyczne, olimpiady i konkursy wiedzy. Wykaz
organizacji objętych patronatem honorowym publikowany był na stronie Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

8

III.

Ocena realizacji Programu.
Realizacja

„Programu

Współpracy

Wojewody

Pomorskiego

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, w kolejnym roku swojego obowiązywania istotnie
zwiększyła skuteczność i jakość realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców
województwa pomorskiego. Ponadto wykonane projekty i działania w ramach współpracy
Wojewody Pomorskiego, rządowej administracji zespolonej i organizacji pozarządowych
przyczyniły się do rozwoju widocznej z każdym rokiem współpracy międzysektorowej w
województwie pomorskim. Udział organizacji społecznych we współpracy międzysektorowej
pozwala podejmować działania na rzecz lepszej realizacji zadań publicznych.
W wyniku bieżącego monitoringu oraz oceny Programu rekomendowane jest
wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwijanie partnerstwa pomiędzy administracją rządową
i podmiotami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców
województwa pomorskiego. Priorytetem w kolejnych latach działania Programu powinno stać
się tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców województwa
pomorskiego oraz łączenia jej ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich
w realizacji oddolnych inicjatyw przyczyniających się do wzrostu partycypacji obywateli
w sprawach publicznych.
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