
                                                                 Uchwała nr 897/2019      

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                      z dnia 14 czerwca  2019 roku             

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania 
kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (tj.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz 
uchwały nr LI/1151/18 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 lata 2019-2023,  uchwały nr 
III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 i lata 
następne, ze zmianami, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§1. 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań  
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego 
poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego  na lata 2019 – 2023 na łączną kwotę  
350 000,zł  w tym w 2019 roku na kwotę 70 000,00 zł, w 2020 roku na kwotę 70 000,00 zł,  
w 2021 roku na kwotę 70 000,00 zł , w 2022 roku na kwotę 70 000,00 zł i w 2023 roku na 
kwotę 70 000,00 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 witkac.pl. 
 

§3. 
Komisja konkursowa do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert, określonym  
w § 1, zostanie powołana odrębną uchwałą. 
 

§4. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
 

§5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



Uzasadnienie do uchwały nr 897 /2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                       z dnia 14 czerwca  2019 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania 
kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023. 
 
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję przyjętej przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały nr LI/1151/18 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 lata 2019-2023, a także uchwały nr III/25/19 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 i lata następne, ze zmianami. 

Jest to druga edycja otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia lub 

wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania 

kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023, na 

który w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  województwa wielkopolskiego na rok 2019 i lata 

następne, w dziale 750, rozdział 75095, § 2360  zaplanowano środki w wysokości 

1 400 000,00 zł. 

W pierwszej edycji konkursu rozdysponowano kwotę 1.049.794,06 zł i przyznano ją na 

prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w Subregionie 

Kaliskim, Konińskim i Leszczyńskim.  

Niniejsza edycja konkursu dotyczy prowadzenia Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw 

Społecznych w Subregionie Pilskim.    

Priorytetowe zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego do realizacji w latach 2019 

-2023 we współpracy z organizacjami pozarządowymi to m.in. wzmacnianie rozwoju III 

sektora w Województwie Wielkopolskim. 

Otwarty konkurs ofert dotyczy prowadzenia Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw 

Społecznych CIWIS w Subregionie Pilskim, które będzie wspierać organizacje pozarządowe 

oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, a także grupy inicjatywne 

podejmujące kroki do utworzenia organizacji w tym Subregionie. Zadaniem Centrum będzie 

promowanie i animowanie współpracy organizacji pozarządowych z Samorządem 

Województwa Wielkopolskiego, pełnienie roli centrów aktywności lokalnej i inkubatora 

inicjatyw obywatelskich. Poprzez swoją działalność mają przyczyniać się do rozwoju kapitału 

społecznego i poprawiać jakość życia mieszkańców. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

jest zasadne. 


