
 

Uchwała Nr 201/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17.01.2019 roku 

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2019 

roku. 

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 

oraz uchwały nr LI/1150/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 

2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz uchwały nr 6111/2018 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: projektu uchwały 

budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, realizując budżet Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2019, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2019 roku na łączną kwotę 400 000 zł. 

 

§ 2 

Treść ogłoszenia konkursowego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona 

zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego na stronie internetowej Województwa Wielkopolskiego oraz 

na platformie elektronicznej www.witkac.pl. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.witkac.pl/


 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 201/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17.01.2019 roku 

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2018 

roku. 

 

 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 

oraz uchwały nr LI/1150/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 

2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019.  

 

Wśród działań, które zgodnie z ww. uchwałą wspierał będzie Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego w roku 2019, otwartym konkursem ofert zostały objęte następujące zadania z 

dziedziny edukacji: 

 

 

1. Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego. 

2. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży. 

3. Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i 

literatury, 

4. Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w 

życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy, 

5. Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe. 

6. Wspieranie działań związanych z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na 

terenach wiejskich. 

 

 

Mając na względzie powyższe oraz ustawowy obowiązek współpracy samorządów 

terytorialnych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 


