
 

Uchwała Nr 2682/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2020 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 2020. 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1057), uchwały Nr XII/230/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 

2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

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

z dnia 27 stycznia 2020 roku, uchwały Nr 2477/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 16 lipca 2020 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 2020, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się do realizacji, w formie wspierania, zadania publiczne Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w roku 2020, w ramach wykonywania budżetu Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2020 z planu Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu w dziale 900, rozdział 90095, § 2360 na łączną  

kwotę 60 410,00 zł, oraz imienny wykaz podmiotów i poszczególne kwoty dotacji na realizację 

przedmiotowych zadań, 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 2020, 

rozpatrzonych negatywnie, którym nie udziela się dofinansowania, stanowi załącznik nr 2  

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 powierza się p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 2682/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2020 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 2020 odbywa się zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

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

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

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020, uchwały Nr 2477/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 16 lipca 2020 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 2020. 

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  

w roku 2020 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło  

pięć ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do konkursu. 

Komisja konkursowa powołana uchwałą nr 2642/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 27 sierpnia 2020 roku, na posiedzeniu w dniu 3 września 2020 roku, dokonała oceny 

merytorycznej ofert spełniających wymogi formalne.  

Po szczegółowym przeanalizowaniu złożonych ofert Komisja Konkursowa proponuje Zarządowi 

Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania trzy oferty, które uzyskały wymaganą ilość 

punktów tj. powyżej 61 pkt, na łączną kwotę 60 410 zł: 

1. Stowarzyszenie Nasz Czas - Alert dla Ziemi - 27 650,00 zł - 91,71 pkt; 

2. Europejska Fundacja Kultury i Ekologii - Zieleniej(MY)! - multimedialny portal edukacyjny 

 - 8 460,00 zł - 70,86 pkt; 

3. Fundacja Obywatelska „Czas Jaszczurów” - Covid-19, kampania społeczna KształtujeMY 

 - 24 300,00 zł - 67,57 pkt. 

Jednocześnie zdecydowano o zmniejszeniu dofinansowania dla jednego oferenta ze względu na ujęcie 

w złożonej ofercie kosztów, które nie są ściśle związane z realizowanym zadaniem, bądź zostały 

zawyżone: 

1. Fundacja Obywatelska „Czas Jaszczurów” – Covid-19, kampania społeczna KształtujeMY 

- przyznana dotacja: 24 300,00 zł, zamiast wnioskowanych 29 950,00 zł; 

Dwie oferty nie uzyskały wymaganej ilości punktów: 

1. Fundacja LAAB -1. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w roku 2020 - 57 pkt.; 

2. Fundacja  Instytut Białowieski - Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 

www.CentrumRecyklingu.eu. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl  

- 14,86 pkt. 

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania w roku 2020 zostały zaplanowane  

w dziale 900, rozdział 90095, §  2360. 


