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UCHWAŁA NR 3203/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 

w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

kultury w roku 2021 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1668 ze zm.), art. 15 ust. 2a 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 XXIII/437/20 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz uchwały nr 3011/2020 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 

w roku 2021, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Powołuje się Komisję konkursową do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 

w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 

w roku 2021, w składzie: 

1) Włodzimierz Mazurkiewicz – Przewodniczący Komisji – Dyrektor Departamentu Kultury, 

2) Piotr Landsberg – Członek Komisji – Kierownik w Departamencie Kultury, 

3) Alicja Matuszewska-Nowak – Członek Komisji – Inspektor w Departamencie Organizacyjnym i Kadr, 

4) Sebastian Grek – Członek Komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie „Młode 

Ostrowite”), 

5) Dorota Lisiak – Członek Komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych (Grupa Inicjatywna 

Baranówko), 

6) Natalia Wasilewska – Członek Komisji – Kierownik Oddziału w Departamencie Kultury. 

§ 2.  

1. W pracach Komisji, o której mowa w § 1, mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie kultury: 

1) Elżbieta Barszcz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie, 

2) Jagna Domżalska – Główny specjalista w zespole ds. projektów interdyscyplinarnych w CK Zamek, 

3) Joanna Przygońska – Kierownik zespołu ds. literatury w CK Zamek, 

4) Joanna Król-Trąbka – Radna Województwa Wielkopolskiego – Członek Komisji Kultury, 

5) Patrycja Przybylska – Radna Województwa Wielkopolskiego – Członek Komisji Kultury, 

6) Agata Nowakowska – Dybka – Kierownik Działu Artystycznego Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 

7) Maciej Kijko – Instytut Kulturoznawstwa UAM, 

8) Michał Kruszona – Dyrektor Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, 

9) Marcin Kostaszuk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, 

10) Andrzej Hamerski –  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
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2. Osobom uczestniczącym w pracach Komisji, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo 

do określania punktacji, proponowania rozdziału środków finansowych oraz do podejmowania decyzji 

w sprawie wyników konkursu. 

§ 3.  

1. Do zadań Komisji konkursowej należy: 

1) opiniowanie ofert zakwalifikowanych do postępowania konkursowego, 

2) zaproponowanie rozdziału środków finansowych, 

3) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Tryb pracy Komisji konkursowej określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3203/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Uchwałą nr 3011/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2021. Zgodnie z przyjętym przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego w dniu 09 listopada 2020 roku „Programem współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021”, merytorycznej oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 

dokonuje Komisja konkursowa powoływana uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

Podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 



Załącznik do uchwały Nr 3203/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Regulamin pracy Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 
na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury w roku 2021. 

§ 1.  

Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub osobę przez niego 
upoważnioną. 

§ 2.  

Pracami Komisji konkursowej kieruje jej Przewodniczący. 

§ 3.  

Każdego z członków Komisji konkursowej oraz osoby, o których mowa w § 2 uchwały, obowiązuje 
zachowanie tajemnicy wszelkich treści obrad. 

§ 4.  

Przy ocenie ofert uwzględnia się następujące kryteria: 

1) merytoryczne: 

a) zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym, 

b) znaczenie promocyjne dla województwa wielkopolskiego, 

c) zasięg oddziaływania, 

d) rzetelność opisu zadania, 

e) rzetelność harmonogramu zadania, 

f) atrakcyjność proponowanych działań, 

g) miejsce realizacji zadania, 

h) przewidywane efekty realizacji zadania. 

2) finansowe: 

a) rzetelność i poprawność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, 

b) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania. 

3) organizacyjne: 

a) planowany rzeczowy wkład własny (np. lokal, sprzęt, materiały), 

b) planowany osobowy wkład własny (np. świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków), 

c) proponowana jakość wykonania zadania i zasoby kadrowe, przy udziale których będzie realizowane 
zadanie, w tym kwalifikacje tych osób, 

d) dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju. 

§ 5.  

1. Ocena projektów dokonywana jest w następujący sposób: 

1) ocena wstępna – I etap: 

a) każdemu z członków Komisji konkursowej udostępnione zostaną wnioski, które należy ocenić 
wg następujących kryteriów, 
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b) liczba punktów, jakie oferta może uzyskać w ramach poszczególnych kryteriów, wynosi: 

- w ramach kryterium merytorycznego: od 0 do 8 punktów, 

- w ramach kryterium finansowego: od 0 do 2 punktów, 

- w ramach kryterium organizacyjnego: od 0 do 4 punktów, 

c) po dokonaniu oceny wszystkich ofert następuje obliczenie sumy uzyskanych punktów oraz średniej ocen. 
Minimalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 0, maksymalna – 14 punktów. 

2) ocena ostateczna – II etap: 

a) do drugiego etapu zakwalifikowane zostają oferty, które uzyskały powyżej 60% możliwej do osiągnięcia 
liczby punktów, tj. 9 i więcej punktów, 

b) komisja konkursowa określa wysokość środków, jakie mogą zostać przyznane na realizację 
poszczególnych projektów zgłoszonych w ofertach, wyłonionych w I etapie. 

§ 6.  

Lista rekomendowanych ofert przedkładana jest Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
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