
 

 

UCHWAŁA Nr 1199/2019 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

 

 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony  
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii  
informacyjno - edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY” 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz § 12 załącznika do 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 
zmienionego uchwałą Nr V/73/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 roku, 
uchwały Nr 1007/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej o tematyce 
prośrodowiskowej pn. „KształtujMY”,  
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania, zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
w roku 2019 - Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. 
„KształtujMY”, w ramach wykonywania budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019  
z planu Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu: Dział 900 rozdział  90095 § 2360 na łączną kwotę 62 319,00 zł oraz imienny wykaz 
podmiotów i poszczególne kwoty dotacji na realizację przedmiotowego zadania, zgodnie                        
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz  ofert spełniających wymagania formalne w otwartym konkursie ofert w dziedzinie ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii 
informacyjno - edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY”, rozpatrzonych 
pozytywnie, którym nie udziela się dofinansowania, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wykaz ofert, które nie spełniły wymagań formalnych w otwartym konkursie ofert w dziedzinie 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja 
kampanii informacyjno - edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY”, stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron związane z realizacją zadań publicznych, o których mowa               
w § 1 ust. 1, określone zostaną w umowach. 
 
 

 



 

 

§ 3. 

Nadzór nad wykonywaniem przez podmioty wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 
zadań publicznych, o których mowa w § 1 ust. 1 powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 4. 

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

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr 1199/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
  

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

 
 
Realizacja i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, w formie wspierania, zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony  
dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej  
o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY” odbywa się zgodnie z przepisami: 

 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),  

 § 11 Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na rok 2019 stanowiącego załącznik do 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, 

 uchwały Nr 1007/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2019 roku  
w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt  
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii  
informacyjno - edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY”. 

 
W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej                     
o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY”do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego   w Poznaniu wpłynęło 12 ofert. Siedem z nich spełniało wymogi formalne i zostało 
pozytywnie zweryfikowanych podczas kontroli formalnej dokonanej w Departamencie Środowiska. 
Dwóch oferentów wezwano do uzupełnienia braków formalnych złożonych ofert. Jeden z nich uzupełnił 
ofertę zgodnie z wezwaniem, natomiast drugi nie uzupełnił oferty i w związku z tym została ona 
odrzucona    z powodu braków formalnych. Ostatecznie osiem ofert spełniło wymogi formalne i zostało 
zakwalifikowanych do konkursu. 

 
Komisja konkursowa powołana uchwałą nr 1148/2019  Zarządu Województwa Wielkopolskiego     

z dnia 13 sierpnia 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2019 roku, dokonała oceny 
merytorycznej ofert spełniających wymogi formalne. Po szczegółowym przeanalizowaniu złożonych 
ofert, Komisja zdecydowała o przyznaniu dofinansowania 5 ofertom, które uzyskały najwyższą liczbę 
punktów: 

1. Stowarzyszenie Grabieniec Razem - „Graby w górę wyciągaMY”, 
2. Fundacja Nowa Perspektywa Na Rozwój – „Walczymy o "dobry klimat" dla klimatu”, 
3. Fundacja Barak Kultury - „Dzieci kontra śmieci”, 
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Sebastianowie – „Od pokoleń wszystkim znane – polskie jabłko 

wciąż doceniane” Jabłko - owoc łączący pokolenia od malca do seniora. 
5. Fundacja Nasze Podwórko – „Knyfna tytka z odzysku”. 

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanawia zlecić realizację 
przedmiotowych zadań wyżej wymienionym podmiotom. 



 

 

Jednocześnie zdecydowano o zmniejszeniu dofinansowania dla czterech oferentów ze względu       
na ujęcie przez nich w złożonych ofertach kosztów, które nie są ściśle związane z realizowanym 
zadaniem, bądź zostały zawyżone: 

1. Stowarzyszenie Grabieniec Razem - „Graby w górę wyciągamy” – przyznana dotacja: 
17 075,00 zł, zamiast wnioskowanych 29 675,00 zł; 

2. Fundacja Nowa Perspektywa Na Rozwój – „Walczymy o "dobry klimat" dla klimatu”                     
- przyznana dotacja: 17 599,00 zł, zamiast wnioskowanych 25 277,00 zł; 

3. Fundacja Barak Kultury - „Dzieci kontra śmieci” - przyznana dotacja: 20 300,00 zł, zamiast 
wnioskowanych 30 000,00 zł; 

4. Fundacja Nasze Podwórko – „Knyfna tytka z odzysku” - przyznana dotacja: 4 500,00 zł, zamiast 
wnioskowanych 5 400,00 zł. 

Łączna kwota dotacji na realizację zadania publicznego, w formie wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony  
dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej  
o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY” wynosi 62 319,00 zł. 
 


