
UCHWAŁA Nr 5815/2018 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia  

i aktywizacji zawodowej w 2018 r.  

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 913 ze zm.), art. 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1265), art. 11 ust. 2  

i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 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, z późniejszymi zmianami, Uchwały Nr 5650/2018 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego,  

w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w roku 2018 oraz Uchwały  

Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.  

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zatwierdza wykaz podmiotów, którym zleca się do realizacji zadanie publiczne 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert, w ramach wykonywania budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej , w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w § 2360 - Dotacje celowe  

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U 2017 r. poz. 2077, ze zm.) – na łączną kwotę 60 000,00 zł, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz podmiotów, którym nie udziela się dotacji, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały.  



3. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

w 2018 r. zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUP w Poznaniu,  

w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW i WUP w Poznaniu oraz w serwisie witkac.pl. 

 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowie o realizację zadania 

publicznego.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  



Uzasadnienie do Uchwały Nr 5815/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia  

i aktywizacji zawodowej w 2018 r. 

 

 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi realizację postanowień ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1265), 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018 oraz Uchwały Nr 5650/2018 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ponownego ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa 

zawodowego, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w roku 2018.  

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań 

związanych z przeprowadzeniem usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego dla 

osób z niepełnosprawnością z dysfunkcjami psychicznymi, do WUP w Poznaniu wpłynęły  

3 oferty, z czego 1 nie spełniła kryteriów formalnych i nie została poddana ocenie 

merytorycznej. Komisja konkursowa, na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2018 r., dokonała 

oceny merytorycznej 2 pozostałych ofert. Komisja wybrała 2 oferty i zaproponowała 

wysokość dotacji na ich realizację. 

Wszystkie oferty, pozytywnie rozpatrzone przez komisję konkursową, spełniły 

wymogi określone w ponownym ogłoszeniu konkursowym, przyjętym ww. Uchwałą  

Nr 5650/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego jest zasadne. 



                   załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5815/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku 

 

 

Wykaz podmiotów, którym zleca się do realizacji zadanie publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert, zleconych w formie wspierania w 2018 r. 

 

Lp. 

Oferent Zadanie 
Koszt ogólny zadania 

(w zł) 

Przyznana 

kwota środków 

finansowych  

(w zł) 
Miejscowość Termin realizacji 

Wnioskowana kwota 

(w zł) 

1 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

"Otwarte Drzwi" 

Realizacja usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa 

zawodowego na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowanie do 

funkcjonowania na rynku pracy – warsztaty dla osób z 

dysfunkcjami psychicznymi, z orzeczoną niepełnosprawnością w 

tym zakresie 

27 115,00 

23 615,00 

Poznań 19.09.2018 – 9.11.2018 23 615,00 

2 

Fundacja "Wspieramy 

Wielkich Jutra" 

Profesjonalni Niepełnosprawni - program wsparcia zadań 

publicznych w województwie Wielkopolskim w 2018 roku 
60 000,00 

36 385,00 

Poznań 19.09.2018 – 9.11.2018 58 200,00 

Łącznie 60 000,00 

 

 

 



załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5815/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku 

 

 

Wykaz podmiotów, którym nie udziela się dotacji 

 

Lista ofert odrzuconych ze względów formalnych:  

Lp. 

Oferent Zadanie 
Koszt ogólny zadania 

(w zł) 

Miejscowość Termin realizacji 
Wnioskowana kwota 

(w zł) 

1 

Sowelo Center Agnieszka Kucharska, 

Stowarzyszenie Opus 
Przystań na rynku pracy 40 190,08 

Poznań/Jarocin 19.09.2018 – 9.11.2018 36 190,08 

 

Uzasadnienie:  

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 5650/2018 ZWW z dnia 26 lipca 2018 r. w punkcie III Ogłoszenia Konkursowego podmiotami uprawnionymi do 

składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. Nr 450, ze zm.) oraz art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 

1265).  

W związku z powyższym oferta wspólna złożona przez podmiot Sowelo Center Agnieszka Kucharska oraz Stowarzyszenie Opus, z uwagi na formę prawną 

Sowelo Center Agnieszka Kucharska, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie agencji zatrudnienia wpisaną do Rejestru Podmiotów 

Prowadzących Agencje Zatrudnienia, nie spełnia żadnego z ww. punktów i zostaje odrzucona ze względów formalnych, a dalsze procedowanie nie będzie 

prowadzone. Oferent nie jest uprawniony do wzięcia udziału w konkursie. 

 


