UCHWAŁA NR 1928 /2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 2019 r., poz. 688, z późn. zm.), uchwały Nr XII/230/19 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: uchwalenia
Programu

współpracy

Samorządu

Województwa

Wielkopolskiego

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie zadania
publicznego z obszaru polityki społecznej polegającego na wyposażeniu mieszkania
wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera mieszczącego się w Koninie przy ul. Erazma Pietrygi 3 lok. 19 i 20,
zgodnie z „Modelem standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi
zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” powstałym w ramach
projektu pn. „Azymut-Samodzielność”.
2. Na realizację zadania o którym mowa w ust. 1 przeznacza się łączną kwotę
w wysokości 83 249,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści
dziewięć złotych 00/100) w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność”.

§2
Treść ogłoszenia stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona zostanie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację zadania 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 1928 / 2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej

Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4023/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
Województwo Wielkopolskie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Azymut - Samodzielność”
na podstawie konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 „Wypracowanie standardów
i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
W związku z podpisaniem w dniu 9 października 2019 r. Porozumienia w sprawie udziału
w projekcie pn. „Azymut – Samodzielność” zawartego pomiędzy Województwem
Wielkopolskim a Miastem Koninem i podjęciem współpracy na rzecz utworzenia mieszkania
wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, Miasto Konin
użyczyło na potrzeby realizacji projektu dwa lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym
położonym przy ul. (Piłsudskiego 24) obecnie Erazma Pietrygi 3 w Koninie. Użyczone
mieszkania zostały przeznaczone na potrzeby testowania „Modelu standardu mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami w rozwoju w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera” wypracowanego w ramach realizowanego projektu.

We wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Azymut – Samodzielność” zabezpieczono środki
finansowe na pokrycie kosztów wdrożenia standardu w mieszkaniach wspomaganych
tj. wyposażenie mieszkania wspomaganego. Zgodnie z budżetem wniosku o dofinansowanie
projektu całkowita wartość wyposażenia wynosi 83 249,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt
trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

Otwarty konkurs ofert umożliwi wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność pożytku
publicznego z obszaru polityki społecznej, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym
z całościowym zaburzeniem rozwoju, w celu powierzenia mu do realizacji wyposażenia
mieszkania wspomaganego mieszczącego się w Koninie przy ul. Erazma Pietrygi

3 lok. 19 i 20, dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera, zgodnie z „Modelem standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla
osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”
powstałym w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność”.
Środki finansowe na realizację ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane
w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 w dziale 853 – Pozostałe zadania
z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w § 236 - 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.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego jest
zasadne.

