
UCHWAŁA NR 3382/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 marca 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy 

społecznej w latach 2021-2022. 

 

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. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 w związku  

z art. 13 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, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr 3343/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 r.                 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-

2022 w załączniku pn. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie wsparcia terapeutycznego, 

psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla 

zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniu wspomaganym dla osób                 

z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście 

Koninie w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność w latach 2021-2022 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w dziale XI. Termin i tryb wyboru oferty pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 19 maja 2021 r.”; 

2) w dziale XIII. Miejsce i termin składania ofert pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora 

Ofert i Sprawozdań w terminie do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59. 



2. Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć 

(osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie               

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11,                 

61-731 Poznań) w terminie do 19 kwietnia 2021 r. do godziny 15:30 

lub 

złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                      

w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na 

dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie 

do 19 kwietnia 2021 r. do godziny 15:30. 

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do siedziby 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić 

szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.”. 

  

 

§ 2 

Treść niniejszej uchwały, zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu 

zlecającego realizację zadania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Poznaniu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 3382/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2021 r. 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy 

społecznej w latach 2021-2022. 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 3343/2021 z dnia 11 marca 2021 r.                 

ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022, polegającego na 

świadczeniu wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego 

oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia                           

w mieszkaniu wspomaganym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym                                    

z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. „Azymut-

Samodzielność”. 

 

W ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do powyższej uchwały w dziale  XIII. Miejsce                      

i termin składania ofert w pkt 2 wskazano datę 16 marca 2021 r. zamiast 8 kwietnia 2021 r. 

dla ofert składanych przez platformę ePUAP. 

 

W związku z tym zaistniała konieczność wskazania właściwej daty, a co za tym idzie 

wydłużenie terminu dla składania ofert w wersji elektronicznej do 16 kwietnia 2021 r.                          

i w wersji papierowej do 19 kwietnia 2021 r. oraz terminu wyboru oferty do 19 maja 2021 r. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne.  

 

Paulina Stochniałek 

Członek Zarządu 

 


