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          Poznań, 8 czerwca 2022 r. 
KS-I-O.0003.9.2022 
DE-III.ZD-00194/22 

 
Pan 

Łukasz Grabowski 

Radny Województwa Wielkopolskiego 

 

 

w sprawie złożonej interpelacji przez Radnego Województwa Wielkopolskiego Łukasza 

Grabowskiego z 30 maja 2022 r. w sprawie celu publicznego realizowanego poprzez 

udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Młodzi Demokraci w kwocie 12 500,00 zł na realizację  

pn. „Samorządowa Wielkopolska – młoda, aktywna!” 

 

W odpowiedzi na interpelację, która wpłynęła 30 maja 2022 r., informujemy, że: 

1. Departament Edukacji i Nauki co roku organizuje otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w dziedzinie edukacji. Jednym z głównych zadań zlecanych organizacjom 

pozarządowym jest „Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania 

obywatelskiego, wiedzy o samorządzie terytorialnym, ze szczególnym uwzględnieniem 

SWW”. Zadanie znajduje swoje uzasadnienie w „Strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2030 roku” (załącznik do uchwały Nr XVI/287/20 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r). Jednym z wyzwań stojącym 

przed SWW jest „4. Przeciwdziałanie dezintegracji społecznej i utracie regionalnej 

tożsamości, rozwijanie  kapitału społecznego i kulturowego”. 

Departament Edukacji i Nauki w 2021r. uruchomił otwarty konkurs ofert w wyniku 

którego Województwo Wielkopolskie udzieliło pomocy finansowej Stowarzyszeniu 

„Młodzi Demokraci” w formie dotacji na realizację zadania publicznego w dziedzinie 

edukacji pn. „Samorządowa Wielkopolska – młoda, aktywna!”, zgodnie z umową nr 

RU_DE-0010/21 z dnia 26.04.2021r. w wysokości 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 

pięćset złotych).  Projekt zakładał realizację cyklu działań o charakterze edukacyjno 

-warsztatowym (konkursy, warsztaty, debaty) mających na celu zwiększenie wiedzy, 

kompetencji, ale także zainteresowań młodych mieszkańców województwa 

Wielkopolskiego rolą, sposobami działania różnych jednostek samorządu terytorialnego,  



a także metodami partycypacji obywatelskiej przy wpływaniu na decyzje podejmowane 

przez organy samorządowe w kontekście lokalnej społeczności. Projekt spełniał warunki 

formalne i został wysoko oceniony merytorycznie przez członków Komisji Konkursowej. 

2. Województwo Wielkopolskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji na: nagrody 

rzeczowe dla laureatów konkursu, przeprowadzenie warsztatów, wynajem sali, usługę 

cateringową, materiały piśmiennicze, udział członków komisji konkursowej w ocenie prac. 

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Samorządowa Wielkopolska – młoda, aktywna!” jest 

w toku rozliczania.   

 

Z poważaniem, 

  z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

Paulina Stochniałek 

                 CZŁONEK ZARZĄDU  
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