
Uchwała Nr 999/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2011 roku 
 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz kultury w 2011 roku. 

 
 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  
poz. 1536 z późn. Zmianami ), Uchwały Nr LI/773/10 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskieg  z dnia 25 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011” 
oraz Uchwały Nr 762/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2011 
roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej 
rozwój obszarów wiejskich oraz kultury w 2011 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania, zadania publiczne Województwa 
Wielkopolskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz 
kultury w 2011 roku, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert, w ramach wykonywania 
budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 
na łączną kwotę 40.000,00  zł, oraz imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację 
przedmiotowych zadań zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowie. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonywaniem zadań przez podmioty wyszczególnione w załączniku do 
niniejszej uchwały, o których mowa w §1 powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 



 

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 999/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 18 sierpnia 2011 roku 

 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz kultury w 2011 roku. 

 
 
 
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  
poz. 1536) oraz Uchwały Nr LI/773/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  
25 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011” oraz Uchwały  
Nr 762/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2011 roku w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój 
obszarów wiejskich oraz kultury w 2011 roku. 
 

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej 
rozwój obszarów wiejskich oraz kultury w roku 2011 do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło 25 ofert, z czego 1 nie spełniła 
wymogów formalnych. W konkursie zostały ocenione pod względem merytorycznym  
24 oferty. 
 
Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2011 roku pozytywnie zaopiniowała  
 9 ofert. 
 
Wszystkie oferty rozpatrzone pozytywnie przez Komisję Konkursową spełniają wymogi 
określone w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz kryteria przedstawione  
w ogłoszeniu konkursowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 762/2011 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego, z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz  kultury w 2011 i uzyskały 
pozytywną ocenę merytoryczną . 
 
 

Krzysztof Grabowski 
 

        Członek Zarządu 



Załącznik do Uchwały Nr 999/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

 
 

Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 
wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 

z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich i kultury w 2011 roku 
 

pn. „Realizacja zadań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wielkopolskiej wsi” 
 

Oferty spełniają wymogi zawarte w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
oraz w ogłoszeniu konkursowym Województwa Wielkopolskiego  

z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich i kultury w 2011 roku 
 
  

Dział 010, Rozdział 01095, § 2360 
 

Lp. Data wpływu 
oferty 

Oferent Nazwa zadania Wnioskowana kwota Wysokość 
przyznanej dotacji 

1. 13.07.2011 r. Stowarzyszenie na 
rzecz rodziny i osób 
niepełnosprawnych 

„Pomocna Dłoń”  

Swojskie jadło a przy nim 
śpiewanie, dzierganie i 
chichotanie – ostrzem 
satyry w poznańskie pyry 

2.250,00 zł 2.250,00 zł 

2. 15.07.2011 Stowarzyszenie „Nasze 
Kaliskie” 

„Liskowski Festiwal Żyru” 
– festiwal popularyzujący 
dziedzictwo kulturowe 
wielkopolskiej wsi 

 
10.665,00 zł 

 
7.000,00 zł 

3.  15.07.2011 r. Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Lisiec 

Wielki i Okolic 

„Święto pieczonego 
ziemniaka” – 

kultywowanie tradycji 
ludowych na terenie 
gminy Stare Miasto 

 
 

3.095,00 zł 

 
 

3000,00 zł 

4. 18.07.2011 Towarzystwo Społeczne 
„TILIA” 

Wieczornica pod 
Wodziczańską lipą 

 
1.300,00 zł 

 
1300,00 zł 



5. 18.07.2011 Stowarzyszenie 
mieszkańców wsi 

Szczepany 

600-lecie Ostroroga – 
wystawa dorobku i 

dziedzictwa kulturowego 
obszarów wiejskich 

 
3.850,00 zł 

 
3.500,00 zł 

6.  18.07.2011 Fundacja  Pomoc 
Dzieciom Wiejskim w 

Bliżycach 

 
II Międzynarodowy 
Przegląd Zespołów 

Ludowych 

 
15.860,00 zł 

 
7.000,00 

7. 18.07.2011 Stowarzyszenie Zespołu 
Regionalnego 
„Wisieloki” 

Dziedzictwo kulturowe 
Chazackiej Wsi – „Młode 

Wisieloki” 

 
8.900,00 

 
3.600,00 

8. 18.07.2011 Stowarzyszenie „Klub 
Brudzewianki” 

„Cudze chwalicie, swego 
nie znacie” – zachowajmy 

naszą małą ojczyznę 

 
40.000,00 

 
7.350,00 

9.  18.07.2011 Stowarzyszenie Ludzi 
Dobrej Woli Ziemi 

Kaliskiej 

Jak to z dawna było czyli 
spotkania z tradycją wsi 

polskiej 

 
19.210,00 

 
5.000,00 

   OGÓŁEM:  40.000,00 
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