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Uchwała Nr 668/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 kwietnia 2019 roku 

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r., poprzez organizację 
Konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032” 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), w związku z § 6 ust. 17 
pkt 2 załącznika do uchwały Nr LI/1150/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
29 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zmienionego 
uchwałą Nr V/73/19Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 roku, 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  
  

§ 1 
 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r., poprzez organizację Konferencji pn. „Usuwanie azbestu 
i wyrobów zawierających azbest do roku 2032”, na łączną kwotę 50 000,00 zł. 
 

§ 2 
 
1. Zatwierdza się ogłoszenie konkursowe, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega opublikowaniu: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, 

b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 
c) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
d) na platformie elektronicznej witkac.pl. 

 
§ 3 

 
Komisja konkursowa do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert, o którym mowa 
w § 1, zostanie powołana odrębną uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr 668/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 kwietnia 2019 roku 

 
 Uchwałą Nr LI/1150/18 z dnia 29 października 2018 roku Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego przyjął Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019. Przedmiotowy Program został zmieniony mocą uchwały Nr V/73/19 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, m.in. poprzez nadanie nowego brzmienia § 6 ust. 17, 
dotyczącego zadań realizowanych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację 
zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 
ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. 
 Uwzględniając powyższe okoliczności Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie 
powierzenia, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r., poprzez organizację 
Konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032”. 
Jest to pierwsza edycja otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego, 
na które w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2019 r. zaplanowano – w ramach 
działu 900, rozdział 90095, § 2360 – kwotę 200 000 zł, przy czym na organizację konferencji 
zaplanowano kwotę 50 000 zł. 
Mając na uwadze regulacje zawarte w art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w § 2 niniejszej uchwały zatwierdzono ogłoszenie konkursowe 
stanowiące załącznik do uchwały oraz wskazano miejsca publikacji ogłoszenia. 
Poza wymaganiami ustawowymi postanowiono o zamieszczeniu ogłoszenia konkursowego 
także na platformie elektronicznej witkac.pl. Ogłoszenie zawiera wszystkie wymagane 
elementy, natomiast termin składania ofert został określony z uwzględnieniem art. 13 ust. 1 
cytowanej ustawy (nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia 
konkursowego). 
 

Wobec powyższego oraz ze względu na ustawowy obowiązek współpracy organów 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku 
publicznego, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 
 


