
Uchwała nr 5007/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 12 maja 2022 roku 

 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  
w obszarze działalności na rzecz wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski  
pn. „Wielkopolskie Jadłodzielnie (NGO)” 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 547 ze zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ust. 2h, ust. 2j i ust. 4 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz.U.2020 poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/654/21 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, a także na 
podstawie uchwały nr 3942/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 
2021 r. w sprawie: przyjęcia „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w 
Wielkopolsce na lata 2021-2025”, uchwały nr 4619/2022 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia  3 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. 
„Wielkopolskie Jadłodzielnie (NGO)”,  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Zatwierdza się do realizacji, w formie wspierania, zadania publiczne Województwa 

Wielkopolskiego w obszarze działalności na rzecz wyrównywania szans i możliwości 
mieszkańców Wielkopolski, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert 
„Wielkopolskie Jadłodzielnie (NGO)”, w ramach wykonywania budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2022 w dziale 010, rozdziale 01095, paragraf 2360 – na łączną 
kwotę 25 000,00 zł oraz imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację 
przedmiotowych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zatwierdza się wykaz zadań oraz realizujących je podmiotów, którym nie udziela się 
dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego, stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowach. 

 

§ 3. 
Nadzór nad wykonaniem zadań przez podmioty wyszczególnione w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały, powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

 



 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr 5007 /2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 12 maja 2022 roku 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  
w obszarze działalności na rzecz wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski  
pn. „Wielkopolskie Jadłodzielnie (NGO)” 
 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
pn. Wielkopolskie Jadłodzielnie (NGO) uchwałą nr 4619/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 3 lutego 2022 r. 

Do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu wpłynęły 2 oferty, z czego jedna nie spełniła wymogów formalnych. Do oceny 
merytorycznej dopuszczona została jedna oferta. Komisja konkursowa powołana uchwałą  
nr 4619/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2022 r., na posiedzeniu w dniu 
26 kwietnia 2022 roku, dokonała oceny oferty spełniającej wymogi formalne, zgodnie z regulaminem 
konkursu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę ocenioną merytorycznie. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanawia zlecić do realizacji pozytywnie zaopiniowane 
zadanie. 


