
Uchwała nr 3419/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2021 roku 

w sprawie: rozstrzygnięcia 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 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. 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 (t.j. Dz.U.2020 poz. 1057 

ze zm.), 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 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”, 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Zatwierdza się do realizacji, w formie wspierania, zadania publiczne w dziedzinie promocji 

i rozwoju ekonomii społecznej, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert, w ramach 

wykonywania budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 na łączną kwotę 

75.862,00 zł oraz imienny wykaz Oferentów i kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

2. Zatwierdza się wykaz Oferentów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Województwa 

Wielkopolskiego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowach. 

§ 3 

Upoważnia się Pana Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego  

do podpisania w imieniu Województwa Wielkopolskiego umów na realizację zadania publicznego,  

o którym mowa w art. 16 Ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tj. Dz.U.2000 poz. 1057 ze zm.), pod tytułem: „Wsparcie lokalnych organizacji 

pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności  

z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących”. 

§ 4 

1. W zakresie określonym w §3, podczas nieobecności Pana Krzysztofa Grabowskiego 

Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, czynności określone w niniejszej uchwale 

wykonuje Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. 

2. Upoważnionym do wykonywania czynności określonych w §3 w przypadku nieobecności Pana 

Wojciecha Jankowiaka oraz Pana Krzysztofa Grabowskiego jest Pani Paulina Stochniałek – 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 



§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



Uzasadnienie 

do uchwały nr 3419/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2021 roku 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Wsparcie lokalnych organizacji 

pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności  

z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących” 

 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję 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” Uchwałą nr 3248/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

11 lutego 2021 r. 

 

W wyniku ogłoszonego konkursu na ww. zadania, do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu złożono 5 ofert, z czego 4 oferty 

spełniły wymogi formalne konkursu. 

Komisja konkursowa powołana uchwałą nr 3374/2021. Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 25 marca 2021 roku, na posiedzeniu w dniu 26 marca 2021 roku, dokonała oceny wszystkich 

ofert spełniających wymogi formalne, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do ww. 

uchwały. Biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów przez poszczególne oferty oraz ogólną kwotę 

dotacji przewidzianą na dofinansowanie realizacji zadania w budżecie województwa wielkopolskiego, 

komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 3 oferty.  

Środki na realizację przedmiotowych zadań w roku 2021 zostały zaplanowane w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego w dziale 750, rozdziale 75075, § 2360, zadanie DOT/2021/BW (WL). 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 
do uchwały nr 3419/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 marca 2021 roku 

 

 Wykaz Oferentów, którym udziela się dotacji w ramach otwartego konkursu ofert „Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w 

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

potrzebujących” w roku 2021 

 

Dział 750, rozdział 75075, § 2360  Łączna kwota przyznanych dotacji 75 862,00 zł 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazwa Oferenta 

 
Miejscowość 

Numer oferty 
Kwota 

wnioskowanej 
dotacji (zł) 

Liczba 
przyznanych 

punktów 

Kwota 
proponowanej 

dotacji (zł) 

1. Bank Żywności w Koninie Konin 1/1/2021 17 162,50 76,57 17 162,00 

2. 
Związek Stowarzyszeń Pilski Bank 
Żywności w Pile 

Piła 2/1/2021 25 000,00 77,29 25 000,00 

3. 
Związek Stowarzyszeń Wielkopolski 
Bank Żywności Poznań 

Poznań 4/1/2021 33 700,00 77,72 33 700,00 

Łącznie: 75 862,50 X 75 862,00 



Załącznik nr 2 
do uchwały nr 3419/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 marca 2021 roku 

 
 

Wykaz Oferentów, którym nie udziela się dotacji w ramach otwartego konkursu ofert, „Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w 

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

potrzebujących” w roku 2021 

 

 

 Nazwa organizacji Miejscowość Numer oferty 

1. Fundacja Instytut Białowieski Białystok 5/1/2021 

2. Fundacja „Bread Of Life” Murowana Goślina 3/1/2021 

 


