
Uchwała nr 3248/2021 
 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 

z dnia 11 lutego 2021 r. 
 

 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. ”Wsparcie lokalnych organizacji 

pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności 
z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących” 

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz.U.2020 poz. 1668 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020 poz. 1057 ze zm.), oraz 
uchwały nr XXIII/437/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2020 roku  
w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert pn. ”Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach 
problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń 
banków żywności do potrzebujących”, którego celem jest wsparcie realizacji zadania publicznego 
województwa wielkopolskiego w obszarze Promocja i rozwój ekonomii społecznej, w zakresie 
wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach problematycznych określonego  
w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2021”.  

 
§ 2. 

 
Treść ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały zostanie zamieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
 

do Uchwały nr 3248/2021 
 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 

z dnia 11 lutego 2021 r. 
 

 

 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. ”Wsparcie lokalnych organizacji 

pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności 
z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących” 

 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. ”Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych  
w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich związków 
stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących” wynika z założeń samorządowego programu pn. 
„Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.  

Głównym celem konkursu jest wsparcie transportu żywności do osób wymagających pomocy 
żywnościowej na terenie Wielkopolski, w ramach realizacji zadania publicznego województwa 
wielkopolskiego w obszarze Promocja i rozwój ekonomii społecznej. Środki finansowe mają pokryć 
część kosztów ww. transportu ze związków stowarzyszeń banków żywności do lokalizacji 
problematycznych tj. takich, w których dostęp do produktów spożywczych przeznaczonych dla 
potrzebujących jest utrudniony ze względu na brak możliwości bezpośredniego ich przekazywania lub 
ze względu na wysokie koszty takiego transportu.  

Powyższe działania będą miały także wpływ na ograniczenie marnowania żywności. 

Środki na realizację ww. konkursu w wysokości 100.000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2021. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 


