
UCHWAŁA Nr 3627/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 maja 2017 roku 

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej 
w latach 2017 - 2018  

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 w związku 
z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), uchwały Nr XXIII/627/16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: 
uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2018 oraz uchwały Nr XXV/701/16 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne, Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania - zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017 - 2018 na 
łączną kwotę 60.000,00 zł, w tym w 2017 r. na kwotę 30.000,00 zł, w 2018 r. na kwotę 
30.000,00 zł. 
 

§ 2. 
 
Treść ogłoszenia stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona zostanie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację zadań oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu. 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3627/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 maja 2017 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej 
w latach 2017 – 2018  

 

 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję wejścia w życie i obowiązywania 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/627/16 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia 
Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2017 – 2018. 
 

Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2017 – 2018 organizacje pozarządowe mają możliwość 
ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej pod nazwą 

„Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) Programu 

„Wielkopolska Karta Rodziny”” umożliwi wyłonienie innowacyjnych lub modelowych 

projektów organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do wspierania 

wielkopolskich rodzin.  

 

Środki finansowe na realizację ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata 

następne, w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, 

w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone  

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.  

 

Zgodnie z uchwałą nr 3264/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 

2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-

2018 na realizację następujących zadań: 

1. Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) 

Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. 

2. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej problematyki 

przeciwdziałania przemocy domowej, w tym utworzenie/aktualizowanie, upowszechnianie 

i administrowanie regionalną stroną internetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy. 



3. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej osób starszych, w tym 

utworzenie/aktualizowanie, upowszechnianie i administrowanie wielkopolskim portalem 

internetowym wymiany informacji dotyczącym osób starszych. 

Termin składania wersji papierowych ofert na wyżej wymienione zadania upłynął 15 marca 

2017 r. Na zadanie publiczne pod tytułem „Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie 

partnerów z subregionów Wielkopolski) Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”” nie 

została złożona żadna oferta. W związku z czym planuje się ponowne ogłoszenie 

otwartego konkursu ofert w formie wspierania zadania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018 na realizację zadania 

pod tytułem „Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów 

Wielkopolski) Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”” na łączną kwotę 60.000,00 zł, 

w tym w 2017 r. na kwotę 30.000,00 zł, w 2018 r. na kwotę 30.000,00. 

 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego jest zasadne. 


