
Uchwała Nr 1101/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 lipca 2019 roku 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia 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  

(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688), 

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 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, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

1. Zatwierdza się do realizacji w formie powierzenia zadanie publiczne Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego  w latach 2019 – 2023, zawarte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne pod nazwą 75095 - 

Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego – Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, 

określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania 

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

którym nie udziela się dofinansowania, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron związane z realizacją zadania publicznego, o którym 

mowa w § 1 ust. 1, określone zostaną w umowie. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonywaniem przez podmiot wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały zadania publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powierza się Dyrektorowi 

Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Upoważnia się Pana Adama Habryło – Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr, a pod 

jego nieobecność Pana Tomasza Grudziaka – Sekretarza Województwa Wielkopolskiego – 

Dyrektora Gabinetu Marszałka, do jednoosobowej reprezentacji przy zawieraniu umowy  

z podmiotem wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

  



§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1101/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 lipca 2019 roku 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia 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. 

 

Realizacja i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie wzmacniania kapitału 

społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019 – 2023 odbywa się 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688), §11 Wieloletniego programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023 stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr LI/1151/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 29 października 2018 roku oraz Uchwały Nr 897/2019 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. 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. 

 

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zadania w dziedzinie edukacji  

i wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego – 

prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS  w latach 

2019-2023 w Subregionie Pilskim do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęły 3 oferty, w tym jedna po terminie wyznaczonym  

w ogłoszeniu, w związku z czym nie była rozpatrywana.  W przypadku dwóch pozostałych 

ofert, wszystkie spełniają wymagania formalne w tym jedna po uzupełnieniu braków 

formalnych. W związku z powyższym do konkursu dopuszczono 2 oferty, z których Komisja 

Konkursowa na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2019 r. postanowiła rozpatrzyć pozytywnie  

1 ofertę.  

 

Ze względu na warunki określone w ogłoszeniu konkursowym Komisja Konkursowa 

zaproponowała dofinansowanie 1 oferty. 

 

Kwota zaproponowanej dotacji w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego wynosi 350.000,00 zł.



 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1101/2019  

z dnia 26 lipca 2019 r. 

 

Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019 - 2023, którym udziela się dofinansowania. 
Oferty spełniają wymogi zawarte w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  w ogłoszeniu konkursowym Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019 - 2023 z 14 czerwca 2019 roku. 
Dział 750, Rozdział 75095, §2360 

Lp. 
Data 

wpływu 
oferty 

  Oferent Nazwa zadania 
Koszt ogólny 

zadania  
PLN 

Łączna 
wnioskowana 

kwota 
dofinansowania 

PLN 

Wysokość 
przyznanej                          

dotacji w latach: 
2019/2020/ 

2021/2022/2023 
PLN                   

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 

postępowaniu 
konkursowym 

1.  04.07.2019 r. 
Związek Stowarzyszeń 
Pilski Bank Żywności  

Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego 
poprzez rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego - prowadzenie Centrum 
Integracji Wielkopolskich Inicjatyw 

Społecznych CIWIS w latach 2019-2023  
w Subregionie Pilskim. 

350 000,00 350 000,00 

70 000,00 

56 

70 000,00 

70 000,00 

70 000,00 

70 000,00 

 

  



Załącznik nr 2                                                                 

do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1101/2019 

z dnia 26 lipca 2019 r. 

 

Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019 - 2023, którym nie udziela się dofinansowania. 
Oferty spełniają wymogi zawarte w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  w ogłoszeniu konkursowym Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019 - 2023 z 14 czerwca 2019 roku. 
Dział 750, Rozdział 75095, §2360 

Lp. 
Data  

wpływu 
oferty 

  Oferent Nazwa zadania 

Koszt 
ogólny 
zadania  

PLN 

Łączna 
wnioskowana 

kwota 
dofinansowania 

PLN 

Wysokość 
przyznanej                          

dotacji w latach: 
2019/2020/ 

2021/2022/2023 
PLN                   

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 

postępowaniu 
konkursowym 

1.  08.07.2019 r. Stowarzyszenie Orlik Piła 
Prowadzenie Centrum 

Integracji Wielkopolskich 
Inicjatyw Społecznych 

350 682,44 350 000,00 

0 

35,4 

0 

0 

0 

0 

 

 


