
 

Uchwała Nr 5791/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania,  

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt  

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),  

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, uchwały Nr 5551/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 

wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Zatwierdza się do realizacji, w formie wspierania, zadanie publiczne Województwa Wielkopolskiego 

w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022,  

w ramach wykonywania budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 z planu 

Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu w dziale 900, rozdział 90095, § 2360 na łączną kwotę 10 400,00 zł. 

2. Wykaz ofert spełniających wymagania formalne w otwartym konkursie ofert na realizację,  

w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii  

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022, rozpatrzonych 

pozytywnie, którym udziela się dofinansowania, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wykaz ofert spełniających wymagania formalne w otwartym konkursie ofert na realizację,  

w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii  

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022, rozpatrzonych 

negatywnie, którym nie udziela się dofinansowania, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

 Szczegółowe prawa i obowiązki stron związane z realizacją zadań publicznych, o których mowa  

w § 1 ust. 1, określone zostaną w umowie. 

§ 3 

Wykazy, o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3, podlegają opublikowaniu: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

c) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

d) na platformie elektronicznej witkac.pl. 

 

 



 

§ 4 

Wykonanie niniejszej uchwały, w tym nadzór nad realizacją zadań publicznych przez podmiot wskazany 

w załączniku nr 1 do uchwały, powierza się Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Środowiskiem  

i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 5791/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2022 roku 

 

Realizacja i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, w formie wspierania, zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w roku 2022 odbywa się zgodnie z przepisami: ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, uchwały 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 2021, uchwały Nr 5551/2022 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022. 

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  

w roku 2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęły  

2 oferty, które spełniały wymogi formalne, a tym samym zostały zakwalifikowane do oceny 

merytorycznej. Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą Nr 5710/2022 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 roku, przedłożono do rozpatrzenia 2 oferty.  

Po szczegółowym przeanalizowaniu złożonych ofert Komisja Konkursowa na posiedzeniu  

w dniu 17 października 2022 r. zaproponowała Zarządowi Województwa Wielkopolskiego  

do dofinansowania 1 ofertę na kwotę 10 400,00 zł. Zadanie wskazane w załączniku nr 1  

do niniejszej uchwały w najwyższym stopniu zmierza do rozpowszechnienia wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska, podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, propagują konkretne zachowania 

korzystne dla środowiska, a także promują postawy ekologiczne przyczyniające się do ochrony 

środowiska na terenie województwa wielkopolskiego. 

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania w roku 2022 zostały zaplanowane w dziale 

900, rozdział 90095, § 2360. 

 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 5791/2022  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 października 2022 r. 

 

Wykaz ofert spełniających wymagania formalne w otwartym konkursie ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022, rozpatrzonych pozytywnie, którym udziela 
się dofinansowania.  

Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się ofertę, która uzyskała średnią liczbę punktów powyżej 51% wynikającej z Karty Oceny Oferty (tj. powyżej 61 
pkt).  

 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 

Koszt ogólny 
zadania  

PLN 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 

PLN 

Wysokość 
przyznanej dotacji 

PLN 

Liczba 
uzyskanych 

punktów  

1.    Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" Wielkopolskie Ekobajki 13 600,00 10 400,00 10 400,00 90,33 

Razem:  13 600,00 10 400,00 10 400,00 - 

 



Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 5791/2022  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 października 2022 r. 

 

Wykaz ofert spełniających wymagania formalne w otwartym konkursie ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021, rozpatrzonych negatywnie,  
którym nie udziela się dofinansowania. 

Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się ofertę, która uzyskała średnią liczbę punktów powyżej 51% wynikającej z Karty Oceny Oferty  
(tj. powyżej 61 pkt).  

 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 
Koszt ogólny 

zadania  
PLN 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
PLN 

Wysokość 
przyznanej dotacji 

PLN 

Liczba 
uzyskanych 

punktów  

1. Fundacja Instytut Białowieski 

Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej
.pl www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.PL 

50 000,00 44 999,00 0,00 0 

Razem:  50 000,00 44 999,00 0,00 - 

 


