
UCHWAŁA NR 693/2019 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 9 maja 2019 roku 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w 2019 roku 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1508 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 w związku z art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, projekty podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert w 2019 
roku w łącznej kwocie 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 
00/100), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.   

2. Wykaz podmiotów, których projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji zadań, 
o których mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

  
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu. 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały Nr 693/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 maja 2019 roku 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w 2019 roku. 
 
 
Zgodnie z uchwałą Nr 296/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 
2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2019 roku 
na realizację następujących zadań: 
1) wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin; 
2) przeprowadzenie audytu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami min. 30 
instytucji użyteczności publicznej podlegających samorządowi województwa 
wielkopolskiego z wykorzystaniem narzędzia pomiaru dostępności instytucji 
użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami; 
3) realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej; 
4) realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych 
niesamodzielnych; 
5) realizacja subregionalnych i/lub regionalnych przedsięwzięć prezentujących 
pozytywny wizerunek seniora i/lub promujących aktywny styl życia osób starszych; 
6) popularyzowanie działalności i współpracy rad seniorów z województwa 
wielkopolskiego poprzez spotkania, szkolenia, warsztaty; 
7) wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez 
orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zadanie 
skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, osób po 
wypadkach; 
8) promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży; 
9) zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym oraz 
ich rodzinom poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny; 
10) realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na 
przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla 
osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami 
pozarządowymi; 
11) wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społecznej imigrantów. 

 
 
Ogłoszone zadania są zgodne z „Programem współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” przyjętym uchwałą  
Nr LI/1150/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. 
zmienionej uchwałą Nr V/73/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 
marca 2019 r. 
 
 
Termin składania ofert w wersji papierowej na wyżej wymienione zadania upłynął 7 marca 
2019 r. Zostały złożone 92 oferty, z czego 87 ofert spełniło wymogi formalne.  



 
Oferty organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opiniowała 
Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 542/2019 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2019 roku.  
 
Komisja konkursowa opiniując złożone oferty, stosowała kryteria określone w ogłoszeniu 
otwartego konkursu ofert. Największy nacisk był kładziony na projekty zakładające 
wyrównywanie szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski i różnic między 
subregionami województwa wielkopolskiego oraz realizowane poza miastami grodzkimi.  
Pozytywnie zaopiniowano oferty spełniające następujące dodatkowe kryteria: 
a) proponujące innowacyjne i/lub systemowe i/lub modelowe rozwiązania i metody pracy, 
b) o ponadlokalnym zasięgu, 
c) obejmujące jak największą liczbę beneficjentów, 
d) przydatne i istotne ze względu na specyfikę społeczności lokalnej i potrzeby 

mieszkańców,  
e) realizowane we współpracy z partnerami. 
Projekty oceniane były w ramach poszczególnych 11 zadań wskazanych w ogłoszeniu 
konkursowym, na które zostały złożone oferty.   
 
 
Środki finansowe na realizację ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane 
w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 w dziale 852 - Pomoc społeczna, 
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone  w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego.  
 
 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 


