
UCHWAŁA Nr 3266/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 lutego 2021 roku 
 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej  
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 z późn. zm.), art.11 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1057 z późn. zm.), 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 XXV/471/20 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały 
budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021, realizując budżet Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2021, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadania publiczne z dziedziny turystyki  

i krajoznawstwa, pn. „Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa 
wielkopolskiego”, na łączną kwotę dotacji 150 000 zł oraz podmioty je realizujące, zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zatwierdza się zadania oraz podmioty, którym nie udziela się dotacji, zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowach. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr 3266/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 18 lutego 2021 r. 

 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej  
w roku 2021 

 
W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło 16 ofert, z których 1 została wycofana przez Oferenta, 
a 5 nie spełniło wymogów formalnych, a tym samym nie zostało zakwalifikowanych do oceny 
merytorycznej. Komisji konkursowej do rozpatrzenia przedłożono 10 ofert, z których komisja 
konkursowa na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2021 r. zaproponowała Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego do dofinansowania 6 ofert na łączną kwotę 150 000 zł. 
 
Zadania wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w najwyższym stopniu zmierzają 
do poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej spełniającej ważną rolę dla mieszkańców 
województwa wielkopolskiego oraz turystów przybywających do województwa 
wielkopolskiego. 
 
Wszyscy oferenci oraz złożone przez nich oferty wybrane w postępowaniu konkursowym,  
spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2021 oraz w ogłoszeniu konkursu zatwierdzonym przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwałą Nr 2960/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju 
infrastruktury turystycznej w roku 2021. 
 
Środki finansowe na realizację przedmiotowych zadań w roku 2021 zostały zaplanowane  
w dziale 630 „Turystyka”, rozdz.63003, § 2360. 


