UCHWAŁA Nr 739/175/20
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji
organów prowadzących szkoły podstawowe dotyczących kształtowania
kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską
w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie
szkół i placówek”
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.1 ), § 1 pkt 3 i 9, § 2 pkt 9 załącznika do Uchwały Nr 1027/XL/09 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dziedzin i form
działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego oraz załącznika nr 1 do Regionalnego Programu Strategicznego
w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie) stanowiącego załącznik do uchwały nr 910/272/13
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego
w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego
Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), zmienionego uchwałą
nr 419/41/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 maja 2015 roku oraz uchwałą nr 376/322/18 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie konkursu na identyfikację koncepcji organów prowadzących szkoły
podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską
i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół
i placówek”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 215/128/20 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 5 marca 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 310/138/20 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, zwanym
dalej „Regulaminem”, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Na każdym etapie Konkursu Organ prowadzący ma możliwość rezygnacji z udziału
w Konkursie i wycofania Koncepcji.”;
2) w § 6:
a. ust.12 otrzymuje brzmienie:
„12. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wstępnej najpóźniej do dnia 08.08.2020
roku, natomiast oceny merytorycznej końcowej najpóźniej do dnia 12.10.2020 roku”,
b. dodaje się ust. 15 w brzmieniu:
„15. Komisja może również rekomendować do włączenia do Przedsięwzięcia
strategicznego tylko część Koncepcji, tj. wybrane elementy Koncepcji,
z zastrzeżeniem zachowania warunków, o których mowa w ust. 13 i 14.”,
3) § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Komisja dokonuje ponownej oceny merytorycznej końcowej najpóźniej do dnia
23.10.2020 roku";
4) dodaje się § 8a w brzmieniu:
„§ 8a
1. Zidentyfikowane w wyniku Konkursu Koncepcje lub części Koncepcji mogą stanowić
podstawę do ustalenia zakresu Przedsięwzięcia strategicznego.
2. W oparciu o rekomendacje, o których mowa w § 6 ust. 14 i 15, Komisja prowadzi
uzgodnienia z Organem prowadzącym. Z przebiegu uzgodnień sporządzany jest
protokół.
3. Przewodniczący przedstawia Zarządowi rekomendowane przez Komisję Koncepcje
lub części Koncepcji oraz wyniki uzgodnień z Organami prowadzącymi.
4. Wyniki uzgodnień z Organami prowadzącymi zatwierdza Zarząd.
5. Zatwierdzone przez Zarząd wyniki uzgodnień przesyłane są do Organów
prowadzących.
6. W oparciu o rekomendacje, o których mowa w ust. 3 oraz wyniki uzgodnień, o których
mowa w ust. 4, Zarząd podejmuje ostateczną decyzję co do zakresu Przedsięwzięcia
strategicznego.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.

7. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zatwierdzonych przez Zarząd wynikach
uzgodnień, o których mowa w ust. 4, poprzez ponowne uzgodnienia.
8. Terminy oraz zakres możliwych zmian wyników uzgodnień określa Komisja.
9. O wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 7, może wnioskować Organ
prowadzący. Wniosek Organu prowadzącego powinien zawierać uzasadnienie
proponowanej zmiany wyniku uzgodnień.
10. Komisja rozpatruje wniosek Organu prowadzącego złożony na podstawie ust. 8
i ust. 9 podczas posiedzenia. Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół.
11. Komisja może wezwać Organ prowadzący do przedstawienia proponowanej zmiany
wyniku uzgodnień podczas posiedzenia, o którym mowa w ust. 10.
12. Przewodniczący przedstawia Zarządowi wyniki zmian uzgodnień z Organem
prowadzącym wraz z zaakceptowanymi przez Komisję propozycjami zmiany wyników
uzgodnień.
13. Wyniki ponownych uzgodnień z Organem prowadzącym zatwierdza Zarząd.
14. Zatwierdzone przez Zarząd wyniki ponownych uzgodnień przesyłane są do
właściwego Organu prowadzącego.
15. W oparciu o informacje, o których mowa w ust. 12, oraz wyniki ponownych uzgodnień,
o których mowa w ust. 13, Zarząd podejmuje ostateczną decyzję co do zmiany zakresu
Przedsięwzięcia strategicznego.”;
5) Harmonogram konkursu na identyfikację koncepcji organów prowadzących szkoły
podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację
morską i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe
wsparcie szkół i placówek”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Sportu, który pełni
funkcję Kierownika Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej
i społecznej (Aktywni Pomorzanie).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Uchwałą nr 215/128/20 Zarząd Województwa Pomorskiego, zwaną dalej "Uchwałą", ogłosił konkurs
na identyfikację koncepcji organów prowadzących szkoły podstawowe dotyczących kształtowania
kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w ramach realizacji
przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”, zwany dalej "Konkursem".
Uchwała została zmieniona uchwałą nr 310/138/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
14 kwietnia 2020 roku. Załącznik do Uchwały stanowi Regulamin Konkursu, zwany dalej
„Regulaminem”, natomiast załącznikiem nr 1 do Regulaminu jest harmonogram Konkursu.
Wprowadzenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2, zwanego dalej „Stanem epidemii” i wynikające z tego ograniczenia istotnie utrudniają
bieżący kontakt między organami prowadzącymi a szkołami. Ponadto wszystkie złożone Koncepcje,
tj. propozycje kształtowania Kompetencji kluczowych uczniów poprzez Edukację morską i żeglarską
w ramach Konkursu, zwane dalej "Koncepcjami", wymagają poprawy, a organy prowadzące wyraziły
potrzebę wydłużenia czasu na odniesienie się do uwag Komisji - powołanej zarządzeniem nr 34/20
Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca 2020 roku. Mając na uwadze fakt, że liczne
dodatkowe obowiązki organów prowadzanych związane z przygotowaniem szkół do nowego roku
szkolnego w trakcie Stanu epidemii sprawiają znaczącą trudność w przygotowaniu i złożeniu
zmodyfikowanych Koncepcji w zakładanym pierwotnie terminie, zachodzi konieczność zmiany
harmonogramu Konkursu. W związku z powyższym przedłuża się termin składania zmodyfikowanych
Koncepcji do dnia 18.09.2020 r. (było do 28.08.2020 r.). Wydłuża się również termin dokonania oceny
merytorycznej końcowej do dnia 12.10.2020 r. (było do 15.09.2020 r.) oraz termin ponownej oceny
merytorycznej końcowej do dnia 23.10.2020 r. (było do 30.09.2020 r.). Zmiany te wymagają
modyfikacji harmonogramu Konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Mając na uwadze
konieczność doprecyzowania zapisów Regulaminu, wprowadza się również zmiany dotyczące między
innymi: przyznania organom prowadzącym prawa do rezygnacji z udziału w Konkursie i wycofania
Koncepcji, a także możliwość rekomendacji przez Komisję do zakresu Przedsięwzięcia strategicznego
„Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”, zwanego dalej „Przedsięwzięciem strategicznym”,
wybranych elementów Koncepcji oraz zasad ustalenia zakresu Przedsięwzięcia strategicznego.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

