
UCHWAŁA Nr 1236/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2015 roku 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego 

poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku. 

 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014. poz. 1118. ze zm.), Uchwały Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego nr 1052/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku, wykonując budżet na 2015 rok, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadania publiczne Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2015 w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2015 w ramach wykonywania budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 z planu Departamentu Organizacyjnego  

i Kadr: Dział 750, Rozdział 75095, §2360 na łączną kwotę 70 000 zł, ujęte w załączniku 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, w dziedzinie 

wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 

2015, którym nie udziela się dofinansowania, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron związane z realizacją zadań publicznych, o których 

mowa w § 1 ust. 1, określone zostaną w umowach. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonywaniem przez podmioty wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały zadań publicznych, o których mowa w § 1 ust. 1 powierza się Dyrektorowi 

Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1236/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2015 roku 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego 

poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku. 

 

Realizacja i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie wzmacniania kapitału 

społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku odbywa się zgodnie 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014. poz. 1118. ze zm.), §12 Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 stanowiącego załącznik  

do Uchwały Nr II/17/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 

roku oraz Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1052/2015 z dnia 17 września 

2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, 

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału 

społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku. 

 

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zadania w dziedzinie wzmacniania 

kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku do Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu wpłynęło 6 ofert, z których wszystkie spełniają wymogi 

formalne. W związku z powyższym do konkursu dopuszczono 6 ofert, z których Komisja 

konkursowa na posiedzeniu w dniu 23 października 2015 r. postanowiła rozpatrzyć 

pozytywnie 3 oferty. 

 

Łączna suma proponowanej dotacji w dziedzinie działalności wzmacniania kapitału 

społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego wynosi 70 000 zł. 

 

Wszyscy oferenci oraz złożone przez nich oferty wybrane w postępowaniu konkursowym  

w dniu 23 października 2015 r. spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu konkursowym, zatwierdzonym Uchwałą 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1052/2015 z dnia 17 września 2015 r.  w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



Załącznik nr 1                                                                 

do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr  1236/2015  

z dnia 29 października 2015 r. 

 

Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku, którym udziela się dofinansowania. 

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 w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego  

w 2015 roku z dnia 17 września 2015 r. 

Dział 750, Rozdział 75095, §2360 

Lp. 
Data 

wpływu 
oferty 

  Oferent Nazwa zadania 
Termin                 

realizacji 
zadania 

Koszt ogólny 
zadania  

PLN 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
PLN 

Wysokość 
przyznanej                          

dotacji 
PLN                   

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 

postępowaniu 
konkursowym 

1. 15.10.2015  
Stowarzyszenie „Gloria 

In Musica” 

Cegielskiemu, Bojanowskiemu, 

Jackowskiemu – in memoriam 

2.11.2015  - 

18.12.2015 
36 670 31 970 30 000 91 

2. 16.10.2015 

Fundacja Instytut 

Przestrzeni 

Obywatelskiej Pro 

Publico Bono  

Śladami genius loci. Wielkopolskie 

dziedzictwo pracy organicznej. 

2.11.2015  - 

18.12.2015 
45 600 32 600 25 000 87 

3. 13.10.2015 Fundacja „Odzew” Poszukiwanie 
2.11.2015  - 

18.12.2015 
26 350 20 950 15 000 78 

 RAZEM 108 620 zł 85 520 zł 70 000 zł  

 



Załącznik nr 2                                                                 

do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1236/2015  

z dnia 29 października 2015 r. 
 

Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku, którym nie udziela się dofinansowania. 
 

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 w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego  

w 2015 roku z dnia 17 września 2015 r. 

 

Dział 750, Rozdział 75095, §2360 

Lp. 
Data 

wpływu 
oferty 

  Oferent Nazwa zadania 
Termin                 

realizacji 
zadania 

Koszt ogólny 
zadania  

PLN 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
PLN 

Wysokość 
przyznanej                          

dotacji 
PLN                   

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 

postępowaniu 
konkursowym 

1. 16.10.2015 Fundacja Kolegium Wigierskie Genius loci Poznania/Genius Loci Polski 
12.11.2015  - 

18.12.2015 
51 100 32 500 0 62 

2. 14.10.2015 

Stowarzyszenie Unia 

Gospodarcza Regionu 

Śremskiego – Śremski 

Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości 

bł. Edmund Bojanowski w służbie 

wychowania do dojrzałości obywatelskiej 

2.11.2015  - 

18.12.2015 
31 772,80 29 374 0 55 

3. 16.10.2015 Fundacja Klaster Poznań 

Promocja i rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego dzięki wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii i środków 

przekazu 

2.11.2015  - 

18.12.2015 
68 176 48 600 0 44 

 RAZEM 151 048,80 zł 110 474 zł 0  

 


