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Uchwała nr 2886/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 05.11.2020 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 

wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2020 

roku. 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 oraz 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz.1057), 

uchwały nr XII/230/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 

r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020, uchwały Nr XVI/289/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, a także 

uchwały Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w 

sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§1 

Zmienia się uchwałę nr 1646/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 

2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2020 roku w ten 

sposób że w załączniku do uchwały, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, Punkt  „4.Termin 

realizacji zadania.” otrzymuje brzmienie:  

„ Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 23 

marca 2020 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 roku.” 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do uchwały nr 2886/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  05.11.2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 

wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2020 

roku. 

  

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie 

całej Rzeczpospolitej Polskiej. Z uwagi na dynamicznie zmieniająca się sytuację zarówno na 

terenie Województwa Wielkopolskiego jak i na terenie całego kraju, zmianie uległ termin 

zakończenia realizacji zadania publicznego.  

 


