
Uchwała Nr 3309/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 lutego 2021 roku 
 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji  
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. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. 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 oraz uchwały Nr 3082/2020 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2021 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

1. Zatwierdza się wykaz podmiotów i zleconych im do realizacji zadań w formie wspierania 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji, wyłonionych  
w wyniku otwartego konkursu ofert, w ramach wykonywania budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2021 – dział 801, rozdział 80195, § 2360 – na łączną kwotę  
400 000 zł, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz podmiotów i zadań, którym nie udziela się dotacji stanowi załącznik nr 2  
do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowach. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 3309/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  26 lutego 2021 roku 

 
 

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

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji  
w roku 2021. 

 
 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Programu 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz Uchwały 
Nr 3082/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2021 roku.  
 
W 2021 roku do konkursu zgłoszono 78 ofert w dziedzinie edukacji.  
 
Zgodnie z § 12 ust. 5 ww. Programu współpracy Komisja konkursowa powołana Uchwałą  
Nr 3260/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2021 roku na 
posiedzeniu w dniu 19 lutego 2021 roku wybrała zadania i zaproponowała wysokość dotacji na 
ich realizację. 
 
 
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


