
Uchwała Nr 3744/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 
 
w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób 
z Niepełnosprawnościami” 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa       
(Dz. U. z 2016 r., poz. 486) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Województwo Wielkopolskie przeprowadzi VII edycję Konkursu pod nazwą „Wielkopolska 
Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”, zwanego dalej „Konkursem”. 
   

§ 2 
 

Zatwierdza się Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Obsługę administracyjną Konkursu zapewni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu. 
  

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu. 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do uchwały Nr 3744/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 
 
 
w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób 
z Niepełnosprawnościami” 
 
 
Województwo Wielkopolskie przystępuje do zorganizowania VII edycji Konkursu pod nazwą 
„Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”, jako kontynuacji poprzednich 
edycji realizowanych w ramach środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
i środków UE.  
 
Celem Konkursu jest wyróżnienie organizacji/instytucji lub innych podmiotów, które poprzez 
stałą współpracę i budowanie systemu włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie 
społeczne i zawodowe wspierają Wielkopolskę w  tworzeniu spójnego, przyjaznego 
wszystkim osobom z niepełnosprawnościami oraz ich otoczeniu, regionu.  
 
Konkurs jest formą systemowego wspierania rozwiązań, pomysłów i idei kreowanych 
i wdrażanych przez samorządy województwa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 
W Konkursie planuje się  nagrodę/nagrody finansowe w łącznej wysokości 30 000,00 brutto. 
 
Realizacja Konkursu w 2017 roku spowoduje łączne skutki finansowe w kwocie 50.000,00 
zł brutto, które zostaną pokryte ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego -
środków własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i które zostały 
zabezpieczone w planie budżetowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 
w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 
w § 4300 – Zakup usług pozostałych i w dziale 853, rozdziale 85311 Nagrody konkursowe. 
  
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 

Marzena Wodzińska 
   Członek Zarządu 


