
UCHWAŁA NR 789/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 6 lipca 2015 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 

wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 

pomocy społecznej w roku 2015. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), 

art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1118, z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, projekt podmiotu 

nie zaliczanego do sektora finansów publicznych, wyłoniony w wyniku otwartego 

konkursu ofert na rok 2015 w łącznej kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 

pięć tysięcy złotych 00/100), wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.   

2. Podmiot, którego projekt nie został zakwalifikowany do realizacji zadania, o którym 

mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały Nr 789/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 lipca 2015 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 

wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 

pomocy społecznej w roku 2015. 

 

 

Zgodnie z uchwałą nr 505/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

7 maja 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w formie 

wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 

społecznej w roku 2015 na realizację zadania pod nazwą „Upowszechnianie 

Programu (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) 

„Wielkopolska Karta Rodziny””. 

Ogłoszone zadanie jest zgodne z Programem współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 przyjętym uchwałą 

Nr II/17/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku.  

Termin składania ofert na wyżej wymienione zadania upłynął 29 maja 2015 r. Zostały 

złożone 2 oferty, spośród  których wszystkie oferty spełniły wymogi formalne. 

Oferty organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie opiniowała Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 644/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku. 

Komisja konkursowa opiniując złożone oferty, stosowała kryteria określone 

w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.  

Środki finansowe na realizację ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane 

w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 w dziale 852 - Pomoc 

społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, w § 2360 - Dotacje celowe 

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone  w trybie art. 221 ustawy, 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 789/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 lipca 2015 r. 
 

 

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2015 

Dział 852 – rozdział – 85295 - § 2360 
 

lp. 

Oferent 

Nazwa projektu 

Koszt ogólny 
projektu 

Kwota dotacji Planowany zasięg 

Liczba punktów 
uzyskanych 

w postępowaniu 
konkursowym* 

Miejscowość (powiat) 
Wnioskowana 

kwota 

Zadanie pn. „Upowszechnianie Programu (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) „Wielkopolska Karta 
Rodziny”” 

 

1. 

Fundacja NIWA Edukacji i 
Rozwoju 

Wielkopolska Karta 
Rodziny? Tak posiadam! 

 
28 600,00 

  
25 000,00 

subregiony Wielkopolski 
 

224 
Poznań (Poznań) 

 
25 000,00 

 

 
RAZEM 

 
25 000,00 

 
ŁĄCZNIE 

 
25 000,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 789/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 lipca 2015 r. 

 
 

Wykaz podmiotów, nie zakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku 

 

 

Lp. Oferent 
Miejscowość 

(powiat) 
Nazwa projektu 

Liczba punktów 
uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

Zadanie pn. „Upowszechnianie Programu (w tym pozyskiwanie partnerów  
z subregionów Wielkopolski) „Wielkopolska Karta Rodziny”” 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 
 

1. 
Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 
„KROKUS” 

Leszno 
(leszczyński) 

Prowadzenie 
kompleksowego, 
specjalistycznego 

wsparcia dla rodzin i osób 
w trudnej sytuacji życiowej 

106 

 


