
Uchwała nr 5239/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Transport i magazynowanie żywności 
uratowanej przed zmarnowaniem” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 547), 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 4743/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie: 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed 
zmarnowaniem”, 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza się do realizacji, w formie wspierania, zadania publiczne Województwa 
Wielkopolskiego w obszarze pn. Działalność na rzecz wyrównywania szans i możliwości 
mieszkańców Wielkopolski, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert pn. „Transport  
i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem”, w ramach wykonywania 
budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 na łączną kwotę 200 155 zł oraz imienny 
wykaz podmiotów i kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zatwierdza się wykaz zadań publicznych oraz realizujących je podmiotów, którym nie udziela 
się dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego, stanowiące załączniki 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 zadań publicznych,  
wyłonionych w otwartym konkursie ofert pod tytułem: „Transport i magazynowanie żywności 
uratowanej przed zmarnowaniem”. 

§ 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. Upoważnioną 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. 



Uzasadnienie 

do uchwały nr 5239/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Transport i magazynowanie żywności 
uratowanej przed zmarnowaniem” 

 
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
pn. ” Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” Uchwałą nr 4743/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2022 r. 
 
W wyniku ogłoszonego konkursu na ww. zadania, do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu złożono 7 ofert, z czego 6 ofert 
spełniło wymogi formalne konkursu. 

Komisja konkursowa powołana uchwałą nr 5008/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 12 maja 2022 roku, na posiedzeniach w dniach 24 maja i 21 czerwca 2022 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 wszystkie 6 ofert na 
łączną wartość 200 155 zł. Oferty realizacji zadania publicznego rekomendowane do dofinansowania 
z listy rankingowej nie wyczerpują łącznej kwoty zabezpieczonej w budżecie na ten cel. 

Środki na realizację otwartego konkursu ofert „Transport i magazynowanie żywności uratowanej 
przed zmarnowaniem” w roku 2022 zostały zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego 
w dziale 010, rozdziale 01095, § 2360. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


