
Uchwała Nr 365/241/21  

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 13 kwietnia 2021 r .  

w sprawie ogłoszenia Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa 

Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.)1, art.21 ust. 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)2, uchwala się, co następuje:  

§ 1. 

Realizując zadanie samorządu województwa pomorskiego polegające na 

inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej ogłasza 

się Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla 

Seniora”. 

§ 2.  

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” 

przyznawana jest dla Seniorów, osób działających na rzecz Seniorów oraz 

pracodawców i organizacji pozarządowych przyczyniających się, poprzez swoją 

aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego, 

podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów 

z terenu każdego z powiatów i miast na prawach powiatu Województwa 

Pomorskiego w trzech kategoriach: 

1) Zwyczajny – Niezwyczajny Senior 

2) Pracodawca przyjazny seniorom  

3) Przyjaciel seniora 

§ 3.  

Regulamin Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie 

dla Seniora,” stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                           
1 Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz. U. z 2020r. poz. 
1378. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020r. 
poz.2369.  



Uzasadnienie 

Celem Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego 

„Pomorskie dla Seniora” jest wybór Seniorów, Pracodawców, a także osób 

podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów 

oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej 

w regionie Województwa Pomorskiego. 

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej 

stanowi jedno z zadań własnych samorządu województwa wynikających z art. 21 pkt 

4 ustawy o pomocy społecznej. Promowanie seniorów działających na rzecz 

społeczności, pracodawców zatrudniających i prowadzących działania wspierające 

aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia, a także organizacji 

pozarządowych i mieszkańców województwa wyróżniających się w sposób 

szczególny w działaniach na rzecz osób starszych ma swoje uzasadnienie 

w wymienionych zapisach.  

Wspieranie i rozbudowa systemu wsparcia dedykowanego osobom starszym 

to priorytety na które trzeba zwracać szczególną uwagę w procesie prowadzenia 

i planowania wojewódzkiej polityki senioralnej. 

Środki na zakup nagród w Konkursie Marszałka Województwa Pomorskiego 

„Pomorskie dla Seniora” w wysokości 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych brutto) zostały zabezpieczone w budżecie województwa w dziale 853, 

rozdziale 85395, § 4190 W-ROPS-05-RPS-Z.  


