
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. 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 

Jacek Bogusławski 
Członek Zarządu 

 



dział 630 rozdział 63003 § 2360 - WSPIERANIE

Lp.

Data wpływu 

potwierdzenia 

złożenia oferty

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego
Wnioskowana 

kwota dotacji

Wysokość

przyznanej

dotacji

Liczba punktów 

uzyskanych 

w postępowaniu 

konkursowym

1 29.12.2020

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział

w Ostrowie Wlkp.

Odnowienie i wykonanie nowej infrastruktury 

turystycznej w powiecie ostrowskim, 

ostrzeszowskim i kępińskim będącej 

uzupełnieniem Wielkopolskiej Sieci Szlaków 

Pieszych i Wielkopolskiej Sieci Szlaków 

Rowerowych. W tym odnowienie  

Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej- odcinka 

południowego w granicach przebiegu w powiecie 

ostrzeszowskim i kępińskim w Paśmie Wzgórz 

Ostrzeszowskim z najwyższym wzniesieniem 

Wielkopolski – Kobylej Góry ( 284 m. n.p.m. ).

29 270,00 zł       29 270,00 zł                68,17

Nazwa zadania:

Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego:

I. Wytyczanie, znakowanie, odnawianie oznakowania szlaków/systemów szlaków:

a) turystyki aktywnej (rowerowych, pieszych, wodnych, nordic walking, konnych, ścieżek dydaktycznych),

b) turystyki kulturowej (w tym szlaków tematycznych, tras edukacyjnych, szlaków kulinarnych).

II. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury towarzyszącej, zwłaszcza na szlakach turystycznych (m.in. tablice informacyjne, miejsca odpoczynku i postoju, punkty serwisowe, 

elementy małej architektury, pomosty pływające).

III. Renowację i wykorzystanie dla turystyki linii wąskotorowych oraz niewykorzystanych linii szerokotorowych oraz drezyn.

IV. Poprawa dostępności obiektów turystycznych - poprawa stanu infrastruktury turystycznej bez barier dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, odwiedzających 

z dziećmi.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 3266/2021

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 18 lutego 2021 r.

Zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy 

i rozwoju bazy turystycznej wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert
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2 04.01.2021

STOWARZYSZENIE 

"LGD 7 - KRAINA 

NOCY I DNI"

w Opatówku

Oznakowanie Szlaku Kościołów Drewnianych 

Ziemi Kaliskiej szansą dla rozwoju turystyki w 

Krainie Nocy i Dni

34 700,00 zł       34 700,00 zł                62,5

3 04.01.2021

 Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział

w Chodzieży 

Odnowienie infrastruktury turystycznej w powiecie 

chodzieskim.
6 180,00 zł         6 180,00 zł                  60

4 29.12.2020

Stowarzyszenie 

"DOM" Dobrowska 

Organizacja 

Międzypokoleniowa

w Dobrowie

Ścieżka dydaktyczna po ziemi Bogumiłowej 17 700,00 zł       17 700,00 zł                56

5 04.01.2021

Stowarzyszenie Ludzi 

Dobrej Woli Ziemi 

Kaliskiej 

w Opatówku

Kaliska kolej wąskotorowa szansą promocji 

dziedzictwa historycznego regionu
34 992,00 zł       34 992,00 zł                56

6 22.12.2020

Lokalna Organizacja 

Turystyczna "Puszcza 

Pyzdrska"

w Pyzdrach

Rowerem po Puszczy, etap II 34 980,00 zł       27 158,00 zł                53,17

RAZEM: 150 000,00 zł                 
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dział 630 rozdział 63003 § 2360 - WSPIERANIE

Lp.

Data wpływu 

potwierdzenia 

złożenia oferty

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego
Wnioskowana 

kwota dotacji

Liczba punktów 

uzyskanych 

w postępowaniu 

konkursowym

1 04.01.2021

Stowarzyszenie Nowy 

Międzychód

w Międzychodzie

Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej 

Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
35 000,00 zł       52,5

2 04.01.2021

Stowarzyszenie Nowy 

Międzychód

w Międzychodzie

Renowacja szlaków Pojezierza Międzychodzko-

Sierakowskiego
34 400,00 zł       52,5

3 30.12.2020
Fundacja Olandia

w Prusimiu
Szlak 100 Jezior 23 400,00 zł       47,33

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 3266/2021

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 18 lutego 2021 r.

Nazwa zadania:

Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa 

wielkopolskiego:

I. Wytyczanie, znakowanie, odnawianie oznakowania szlaków/systemów szlaków:

a) turystyki aktywnej (rowerowych, pieszych, wodnych, nordic walking, konnych, ścieżek dydaktycznych),

b) turystyki kulturowej (w tym szlaków tematycznych, tras edukacyjnych, szlaków kulinarnych).

II. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury towarzyszącej, zwłaszcza na szlakach turystycznych (m.in. tablice informacyjne, miejsca 

odpoczynku i postoju, punkty serwisowe, elementy małej architektury, pomosty pływające).

III. Renowację i wykorzystanie dla turystyki linii wąskotorowych oraz niewykorzystanych linii szerokotorowych oraz drezyn.

IV. Poprawa dostępności obiektów turystycznych - poprawa stanu infrastruktury turystycznej bez barier dla osób z niepełnosprawnościami, 

osób starszych, odwiedzających z dziećmi.

Zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na 

rzecz poprawy i rozwoju bazy turystycznej, którym nie udziela się dofinansowania w wyniku otwartego 

konkursu ofert
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4 04.01.2021

Chodzieskie 

Towarzystwo 

Rowerowe

w Chodzieży

Budowa Szlaku Rowerowego wiodącego od j. 

Strzeleckiego na wzgórze Gontyniec oraz ścieżek 

zjazdowych z elementami sztucznych przeszkód 

ze szczytu wzgórza. 

10 950,00 zł       38,5
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