
Uchwała nr 5535/2018 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 czerwca 2018 roku 
 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie: kultury, kultury fizycznej, turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2018 i 2019, z uwzględnieniem popularyzacji wiedzy na temat Powstania 
Wielkopolskiego – idei, postaci, miejsc. 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze 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, zmienionej uchwałą Nr XLI/969/18 z dnia 29 stycznia 2018 r,  oraz 
uchwały nr XLIV/989/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r., 
zmieniającej uchwałę̨ nr XXXIX/939/17 w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2018 oraz uchwały Nr XLIV/990/18 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 
rok i lata następne Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zatwierdza się do realizacji zadania publiczne z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2018, wspierających inicjatywy popularyzujące i upamiętniające idee, 
wydarzenia, postaci i miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim, wyłonione po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w ramach wykonywania budżetu na rok 2018 i 2019, 
określone w imiennym wykazie podmiotów i kwot dotacji na realizację tych zadań, stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik o którym mowa w ust.1 , obejmuje również zestawienie zadań, które nie zostały 
zatwierdzone do realizacji oraz zestawienie zadań określonych w ofertach niezgodnych  
z ogłoszeniem konkursowym. 
 

  § 2 
Realizacja zadań nastąpi z rozdziału 75095 – Pozostała działalność 
 
 

§ 3 
Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w odrębnych umowach. 
 

§ 4 
Nadzór nad wykonaniem zadań przez podmioty wyszczególnione w załączniku do niniejszej 
uchwały, powierza się Dyrektor Biura Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu. 
 



 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektor Biura Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy 
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

  



  Uzasadnienie 
                                                    do uchwały nr 5535/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  28 czerwca 2018 roku 

 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie: kultury, kultury 
fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 i 2019, z uwzględnieniem popularyzacji wiedzy na 
temat Powstania Wielkopolskiego – idei, postaci, miejsc. 
 
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję przyjętego przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2018”, uchwały nr XLIV/989/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 marca 2018 r., zmieniającej uchwałę nr XXXIX/939/17 w sprawie: uchwały budżetowej 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 oraz uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne nr XLIV/ 990 /18 z dnia 
26 marca 2018 roku, a także ogłoszenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 
5233/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinach: 
kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 i 2019, z uwzględnieniem 
popularyzacji wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego – idei, postaci, miejsc. 
 
Wśród licznych zakresów zadań, jakie objęte zostały „Programem...”, znajdują się między innymi 
zadania wspierające pielęgnowanie pamięci historycznej związanej z obchodami rocznicowymi na 
terenie regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego oraz pielęgnowanie pamięci 
historycznej związanej z Wielkopolską, w tym ze 100-leciem wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 
jako ważnego obszaru działalności, wymagającego wspierania przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. Ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 5233/2018 
z dnia 26 kwietnia 2018 roku otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinach: kultury, kultury 
fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 i 2019, z uwzględnieniem popularyzacji wiedzy na 
temat Powstania Wielkopolskiego – idei, postaci, miejsc miał na celu wyłonienie najlepszych ofert 
mieszczących się w ramach priorytetu:  
 
Wspieranie projektów na realizacje ̨ zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, z uwzględnieniem 
popularyzacji wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego – idei, postaci, miejsc.  
 
Podmioty działające w sferze kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa stanowią bardzo 
liczną i różnorodną grupę. Ich udział w życiu społeczno-kulturalnym Wielkopolski jest znaczący. 
Wiele organizowanych przez nie przedsięwzięć w dużym stopniu uzależnionych jest od dotacji 
samorządów.  
 
W wyniku ogłoszenia konkursowego na platformę elektroniczną www.witkac.pl wpłynęło łącznie 
99 ofert. 
 
Po zapoznaniu się z opiniami Komisji konkursowej, która oceniała złożone oferty w dniach  
18 i 19 czerwca 2018 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił zlecić do realizacji 
przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 500 000,00 zł (dział:750, rozdział: 75095, par. 2360). 
 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


