
Uchwała nr 4452/2014 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 05 marca 2014 roku 
 
 
w sprawie: rozstrzygnięcia pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury w roku 2014 
 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 596), 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. zm.) oraz uchwały nr 
4136/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie: 
ogłoszenia pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2014, 
wykonując budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
1. Zatwierdza się do realizacji zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, wyłonione po przeprowadzeniu pierwszej edycji otwartego konkursu ofert 
w ramach wykonywania budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 w dziale 921 – 
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na łączną kwotę  2 590 000,00 zł, określone 
w imiennym wykazie podmiotów i kwot dotacji na realizację tych zadań, stanowiącym załączniki 
nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 
2. Zestawienie zadań określonych w ofertach niezgodnych z ogłoszeniem konkursowym stanowi 
załącznik nr 4. 
3. Zestawienie zadań, które nie zostały zatwierdzone do realizacji stanowi załącznik nr 5. 
 

§ 2 
Realizacja zadań nastąpi z rozdziału 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”. 
 

§ 3 
Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w odrębnych umowach. 
 

§ 4 
Nadzór nad wykonaniem zadań przez podmioty wyszczególnione w załącznikach nr 1, 2 i 3 
do niniejszej uchwały, o których mowa w §1, powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały nr 4452/2014 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 05 marca 2014 roku 

 
 
w sprawie: rozstrzygnięcia pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury w roku 2014 
 

Uchwała dotyczy uszczegółowienia planu wydatków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2014 w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. 
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję przyjęcia przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014, a także ogłoszenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwałą nr 4136/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku 
pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2014. 

 
W wyniku ogłoszenia konkursowego wpłynęły łącznie 403 oferty (w tym 6 niezgodnych  

z ogłoszeniem konkursowym).  Po zapoznaniu się z opiniami Komisji konkursowej, która 
oceniała złożone oferty w dniach 12 i 13 lutego 2014 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
postanowił zlecić do realizacji przedsięwzięcia na kwotę 2 590 000,00 zł, z czego: 
a) 123 zadania realizowane przez stowarzyszenia na łączną kwotę 1 484 080,00 zł, 
b) 56 zadań realizowanych przez fundacje na łączną kwotę 1  089,920,00 zł, 
c) 2 zadania realizowane przez pozostałe podmioty na łączną kwotę 16 000,00 zł. 
 

Wśród zatwierdzonych przez Komisję zadań, znalazło się zadanie pod nazwą: „KAZIUK 
2014”. Z uwagi na bardzo bliski termin rozpoczęcia oraz zakończenia jego realizacji, Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego postanowił zlecić to zadanie w drodze uchwały nr 4424/2014 z 
dnia 27 lutego 2014 roku, na kwotę 10 000 zł. 
 

Zadania z zakresu kultury stanowią ważną formę współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i zostały ujęte w Programie współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, przyjętym przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr  XXXVIII/756/13 z dnia 28 października 2013 r.  

 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


