
UCHWAŁA Nr 4931/2018 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 lutego 2018 roku 
 
w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia 

i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 

 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2096, z późn. zm.), art.18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1817, z późn. 
zm.), uchwały nr XXXVII/888/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  
23 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, uchwały nr 4668/2017 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych 
konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 oraz 
uchwały nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku 
w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, realizując budżet 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1 
1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 
2018, ujęty w załączniku nr 2 do uchwały 4668/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. 

2. Zestawienie ofert niezakwalifikowanych do I etapu oceny merytorycznej przedstawia 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Zestawienie ofert niezakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej przedstawia 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr 4931/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 lutego 2018 roku 

 
w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia 

i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 

 
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1817,  
z późn. zm.), uchwały nr XXXVII/888/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  
23 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, uchwały Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego nr 4668/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych 
konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2018. 
 
Niniejsza uchwała obejmuje zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego zlecone  
w drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa w załączniku nr 2 do uchwały nr 4668/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. 
 
W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania 
publicznego pt. Organizacja otwarcia sezonu wodnego w Wielkiej Pętli Wielkopolski, do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęły 2 oferty. 
Żadna z nich  nie spełniła wymogów formalnych, w związku z czym obie złożone oferty nie 
zostały zakwalifikowane do postępowania konkursowego (I etapu oceny merytorycznej). 
Zestawienie ofert niezakwalifikowanych do I etapu oceny merytorycznej przedstawia załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 
publicznego pt. Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim”, do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęła 1 oferta, spełniająca 
wymogi formalne. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2018 r. dokonała oceny 
merytorycznej oferty, w wyniku której nie uzyskała ona minimalnego progu punktowego, tj. 
60% (54 pkt.) ogółu punktów do zdobycia w I etapie oceny merytorycznej i tym samym nie 
została zakwalifikowana do II etapu oceny – propozycji podziału środków finansowych, co 
obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
Zatem konkurs uchwalony w załączniku nr 2 do uchwały nr 4668/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. podlega unieważnieniu, zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt. 
2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 



POWIERZENIE

Lp.
Data wpływu 

oferty
Oferent Nazwa zadania

1 02.01.2018
Fundacja Olandia

w Prusimiu

Olenderska Kraina 100 Jezior - Poznaj ją razem 

z nami

2 03.01.2018

Unia Gospodarcza 

Regionu Śremskiego - 

Śremski Ośrodek 

Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości

w Śremie

Organizacja otwarcia sezonu wodnego na 

Wielkiej Pętli Wielkopolski

NEGATYWNY

NEGATYWNY

Zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 niezakwalifikowane do I etapu oceny merytorycznej

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 4931/2018

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 15 lutego 2018 r.

Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski

Wynik oceny formalnej



WSPIERANIE

Lp.
Data wpływu 

oferty
Oferent Nazwa zadania

Wnioskowana 

kwota

Wysokość przyznanej 

dotacji

Liczba punktów 

uzyskanych 

w postępowaniu 

konkursowym

1 03.01.2018

Klaster Turystyczny 

"Szlak Piastowski 

w Wielkopolsce"

w Gnieźnie

III Weekend na Szlaku Piastowskim 40 000,00 zł       0,00 zł 51

RAZEM: 0,00 zł

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 4931/2018

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 15 lutego 2018 r.

Organizacja akcji "Weekend na Szlaku Piastowskim"

Zadanie publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 niezakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej


