
UCHWAŁA Nr 4963/2014 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 lipca 2014 roku 

 

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

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego 

poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2014. 

 

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

(Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), Uchwały 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4625/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2014, wykonując budżet na rok 2014, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

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

Wielkopolskiego na rok 2014 w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2014 w ramach wykonywania budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 z planu Departamentu Organizacyjnego  

i Kadr: Dział 750, Rozdział 75095, §2360 na łączną kwotę 70 000 zł, ujęte w załączniku 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, w dziedzinie 

wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 

2014, 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 określone zostaną w umowach. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonywaniem przez podmioty wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały zadań publicznych, o których mowa w § 1 ust. 1 powierza się Dyrektorowi 

Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 4963/2014 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 lipca 2014 roku 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację w formie 

wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania 

kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2014. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 

1536 ze zm.), § 13 Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2014 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/756/13 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013 roku oraz Uchwały Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego nr 4625/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego w roku 2014. 

 

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zadania związane z działalnością 

wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2014 

roku do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wpłynęło 9 ofert, wszystkie spełniające 

wymogi formalne. W związku z powyższym do konkursu dopuszczono 9 ofert, z czego 

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2014 r. postanowiła rozpatrzyć 

pozytywnie 4 oferty. 

 

Łączna suma proponowanej dotacji w dziedzinie działalności wzmacniania kapitału 

społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego wynosi 70 000 zł. 

 

Wszyscy oferenci oraz złożone przez nich oferty wybrane w postępowaniu konkursowym  

w dniu 14 lipca 2014 r. spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu konkursowym, zatwierdzonym Uchwałą 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4625/2014 z dnia 6 maja 2014 r.  w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2014. 

 


