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Uchwała Nr XIX/503/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2016 r. 

w sprawie: ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich w Koninie. 

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.  

z 2013 r. poz 885 ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198), Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy 

technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim  

a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 maja 2014 r. ze zm., Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się Konkurs na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  

w Koninie. 

§ 2 

Zasady organizacji Konkursu, w tym termin zakończenia naboru wniosków, określa Regulamin 

Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. W celu oceny wniosków złożonych w Konkursie powołuje się Komisję Konkursową. 

2. Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Danutę Sowińską - Zastępcę 

Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. 

3. Przewodniczący Komisji Konkursowej odpowiada za wyznaczenie członków oraz organizację 

prac Komisji Konkursowej. 

§ 4 

Ogłoszenie o Konkursie podane zostanie do wiadomości publicznej m.in. poprzez publikację  

na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.wrpo.wielkopolskie.pl, www.umww.pl. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/503/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2016 r. 

w sprawie: ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich w Koninie. 

Zgodnie z koncepcją Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funkcjonowania Systemu Informacji 

o Funduszach Europejskich w okresie programowania na lata 2014-2020, operatorzy Lokalnych 

Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce, powinni zostać wybrani w drodze 

Konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.  

Stosownie do brzmienia art. 221, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

w przypadku przekazywania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż 

określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mówiący o udzielaniu dotacji innym 

jednostkom samorządu terytorialnego, nie wyklucza zastosowania procedury konkursowej, której celem 

jest wybór podmiotów do realizacji zadań zleconych przez województwo wielkopolskie. 

Konkurs na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie 

organizowany jest w związku z wypowiedzeniem umowy zawartej z dotychczasowego operatorem 

Punktu w tej miejscowości – Konińską Izbą Gospodarczą.  

 

 


