
Uchwała nr 5444/2022  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 04 sierpnia 2022 r. 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. ”Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa 
Żywności i Pomocy Żywnościowej” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(t.j. Dz.U.2022 poz. 547), 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.2022 poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały nr 
XXXV/654/2021 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” Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert pn. ”Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy 
Żywnościowej”, którego celem jest powierzenie lub wspieranie zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w zakresie wspierania rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych, 
promujących niemarnowanie żywności na terenie Wielkopolski. 

§ 2. 

Treść ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały zostanie zamieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały nr 5444/2022  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 04 sierpnia 2022 r. 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. ”Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa 
Żywności i Pomocy Żywnościowej” 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. „Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy 
Żywnościowej” wynika z założeń samorządowego programu pn. „Program ograniczania 
marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, a także z samorządowego 
programu pn. „Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.  

Celem konkursu jest wspieranie organizacji pozarządowych promujących niemarnowanie żywności na 
terenie Wielkopolski.  

Środki na realizację ww. konkursu w roku bieżącym w wysokości 200.000,00 zł zostały zabezpieczone 
w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 (DR – dział 010, rozdział 01095, § 2360).  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione 


