
UCHWAŁA NR 3855/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w latach 2017-2018 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1 
i ust. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 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, wyłonionego w wyniku otwartego konkursu ofert na lata 
2017-2018 w łącznej kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100), w tym w 2017 r. na kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 
00/100), w 2018 r. na kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), 
którego wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.   

2. Wykaz podmiotu, 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. 
 
 

Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do uchwały Nr 3855/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w latach 2017-2018 
 
 

Zgodnie z uchwałą Nr 3517/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
13 kwietnia 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w formie 
wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w latach 2017-2018 na realizację następującego zadania: 
Wzmacnianie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim 
poprzez działania animacyjno-aktywizujące. 
 

Ogłoszone zadanie jest zgodne z „Wieloletnim programem współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2018” przyjętym uchwałą  
Nr XXIII/627/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r.  
 

Termin składania ofert w wersji papierowej na wyżej wymienione zadanie upłynął 5 maja 
2017 r. Zostały złożone 2 oferty, 2 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 3742/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 roku.  
 

Komisja konkursowa opiniując złożone oferty, stosowała kryteria określone w ogłoszeniu 
otwartego konkursu ofert. Największy nacisk był kładziony na projekty zakładające 
wyrównywanie szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski i różnic między 
subregionami województwa wielkopolskiego oraz realizowane poza miastami grodzkimi.  
Pozytywnie zaopiniowano ofertę spełniającą następujące dodatkowe kryteria: 
a) proponująca innowacyjne i/lub systemowe i/lub modelowe rozwiązania i metody 

pracy, 
b) o ponadlokalnym zasięgu, 
c) obejmujące jak największą liczbę beneficjentów, 
d) przydatne i istotne ze względu na specyfikę społeczności lokalnej i potrzeby 

mieszkańców. 
 

Środki finansowe na realizację ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata 
następne, 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. 
 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

 

  



1 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3855/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 
 

 

Wykaz podmiotu, projektu oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego 

z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018 

Dział 852 – rozdział – 85295 - § 2360 
 
 

Lp. Nazwa podmiotu 
Miejscowo

ść 
Nazwa projektu 

Koszt 
ogólny 

projektu Łączna kwota 
wnioskowana 

 
Kwota 
dotacji 

w 2017 r. 

 
Kwota 
dotacji 

w 2018 r. 

 
Planowany 

zasięg 

Liczba 
punktów 
uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym* 

1.Zadanie pn. „Wzmacnianie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące” 

1 

Centrum Promocji     
i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich 
PISOP, 
Caritas Poznańska 

Leszno        
Poznań 

Aktywni na 100% 72 600,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 Wielkopolska 363 

Razem w latach 2017-2018 60 000,00 

 



1 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3855/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 
 
Wykaz podmiotu, niezakwalifikowanego do przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego 

z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018 
 

 

Lp. Oferent Miejscowość  
Nazwa 

projektu 

Koszt ogólny 

projektu 
Kwota wnioskowana 

Liczba punktów uzyskanych w 

postępowaniu konkursowym* 

Zadanie pn. „Wzmacnianie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące” 

 

oferta, która nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych) 

 

 

1 

 

Fundacja 

Przestrzeń 
Gniezno 

Wzmocnienie 

rozwoju 

społeczności 

lokalnych w 

Województwie 

Wielkopolskim 

poprzez 

działania 

animacyjno-

aktywizujące 

62 770,00 59 600,00 214 

 


