
Uchwała Nr 2591/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 września 2016 roku 
 
 
 
w sprawie: unieważnienia procedury związanej z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert  

na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w zakresie działalności wspomagającej rozwój obszarów 
wiejskich w 2016 roku. 

 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.), Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ze względu na nie złożenie żadnej oferty, unieważnia się otwarty konkurs ofert ogłoszony  
na podstawie Uchwały nr 2383/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
21 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2016 roku 
 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 2591/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 1 września 2016 roku 

 
 
w sprawie: unieważnienie procedury związanej z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert  

na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w zakresie działalności wspomagającej rozwój obszarów 
wiejskich w 2016 roku. 

 
 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.). 
 

W wyniku ogłoszonego konkursu, polegającego na organizacji szkolenia, 
zwiększającego wiedzę i umiejętności w dziedzinie podnoszenia jakości oferowanych usług 
związanych z prowadzeniem turystyki na obszarach wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie została złożona żadna oferta. 
 
 W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie postępowania związanego  
z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w zakresie działalności wspomagającej rozwój obszarów 
wiejskich w 2016 roku. 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


