
Uchwała Nr 930/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 lipca 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 edukacji 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) 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 
613/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 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 edukacji 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 
edukacji 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 50.000 zł, oraz imienny wykaz podmiotów i kwot 
dotacji na realizację przedmiotowych zadań zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowie. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonywaniem zadań przez podmioty wyszczególnione w załączniku nr 1 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 930/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 28 lipca 2010 roku 

 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz edukacji 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 613/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 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 edukacji w 2011 roku. 
 

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej 
rozwój obszarów wiejskich oraz edukacji w roku 2011 do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło 16 ofert, z czego 1 nie spełniła 
wymogów formalnych. W konkursie zostało ocenionych pod względem merytorycznym  
15 ofert. 
 
Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2011 roku pozytywnie zaopiniowała  
8 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 613/2011 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego,  
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz edukacji w 2011 i uzyskały pozytywną ocenę 
merytoryczną powyżej wymaganego minimalnego progu punktowego. 
 
 

Krzysztof Grabowski 

        Członek Zarządu 



Załącznik do Uchwały Nr 930/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 28 lipca 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 edukacji w 2011 roku 
 

pn. „Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu tradycji kulinarnych regionu wielkopolskiego” 
 

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 edukacji w 2011 roku 
 
  

Dział 010, Rozdział 01095, § 2360 
 

Lp. Data wpływu 
oferty 

Oferent Nazwa zadania Wnioskowana kwota Wysokość 
przyznanej dotacji 

1. 29.06.2011 r. Stowarzyszenie 
„Kłodawska Jedynka”  

w Kłodawie  

Wielkopolski Kociołek 11.030 zł 9.454 zł 

2. 30.06.2011 r. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci  

Zarząd Powiatowy 
w Turku 

Upowszechnianie 
dziedzictwa kulinarnego 

Wielkopolski 
 

20.200 zł 10 000 zł 

3. 30.06.2011 r. Stowarzyszenie 
Rozwoju Nowej Wsi 

Ujskiej w Ujściu 

Smacznie, zdrowo, 
naukowo 

 

17.150 zł 6 000 zł 

4. 30.06.2011 r. Stowarzyszenie „Strefa 
Kultury” 

w Zakrzewie 

Krajeńskie Kuchy na 
Młodziach 

 

9.000 zł 9 000 zł 

5. 30.06.2011 r. Stowarzyszenie 
Wielkopolski Smak 

w Dąbrówce  
 

Działania edukacyjne dla 
dzieci z zakresu tradycji 

kulinarnych regionu 
wielkopolskiego 

27.100 zł 5.000 zł 



6. 30.06.2011 r. Stowarzyszenie 
„Ostrzeszowska 
Lokalna Grupa 

Działania” 
w Ostrzeszowie 

 
 

Wielkopolskie smaki – 
warsztaty i zawody 
kulinarne dla dzieci 

podczas VI 
Ogólnopolskiego Festiwalu 

Pasztetników i Potraw z 
Gęsi w Ostrzeszowie 

1.386 zł 1.386 zł 

7. 30.06.2011 r. Stowarzyszenie 
„Ostrzeszowska 
Lokalna Grupa 

Działania”  
w Ostrzeszowie 

 

Wiem, co jem po 
wielkopolsku – zajęcia 
edukacyjne o zdrowej 

żywności i kuchni 
wielkopolskiej dla 

najmłodszych 
 

4.160 zł 
 

4.160 zł 
 

8. 30.06.2011 r. Stowarzyszenie 
Edukacyjne MCA 

w Poznaniu 
 
 

Edukacja Dobrego Smaku 
– warsztaty dziecięce na V 
Ogólnopolskim Festiwalu 

Dobrego Smaku 
 

10.750 zł 5.000 zł 

   OGÓŁEM:  50.000 zł 
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