
UCHWAŁA NR 4258/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 października 2021 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach  

2021-2022 

 

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

(Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1668, z późn. zm.), art. 25 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), art. 11  

ust. 1 pkt. 2 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 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) oraz uchwały 

Nr XXIII/437/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2020 r.  

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się do realizacji w formie powierzenia zadania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022, ofertę podmiotu nie 

zaliczanego do sektora finansów publicznych w kwocie 223 108,00 zł (słownie: dwieście 

dwadzieścia trzy tysiące sto osiem złotych 00/100), o którym mowa w załączniku do niniejszej 

uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Poznaniu.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr 4258/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 października 2021 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach  

2021-2022 

 

Zgodnie z uchwałą Nr 4045/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 września  

2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022 polegającego 

na prowadzeniu mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju  

w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. „Azymut – 

Samodzielność” w latach 2021-2022. Otwarty konkurs ofert jest kontynuacją powierzenia 

realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu polityki społecznej  

w 2020 roku w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność” na prowadzenie mieszkania 

wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem 

Aspergera w oparciu o przyjęty model standardu mieszkalnictwa, który został ogłoszony Uchwałą 

Nr 2237/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2020 r. oraz rozstrzygnięty 

uchwałą Nr 2479/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2020 roku, 

zgodnie z którą realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie mieszkania 

wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i zespołem 

Aspergera w Koninie w ramach projektu pn. „Azymut Samodzielność” na podstawie umowy  

z dnia 24 lipca 2020 roku powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto”  

z Konina. Okres realizacji zadania publicznego obowiązuje od 24 lipca 2020 roku do  

31 października 2021 roku. W wyniku powstałych oszczędności w projekcie pn. „Azymut – 

Samodzielność” za zgodą Instytucji Pośredniczącej PO WER wydłużono wdrażanie Modelu  

w Mieście Koninie o dodatkowe sześć miesięcy tj. do 30 kwietnia 2022 roku. 

Ogłoszone zadanie jest zgodne z „Programem współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021” przyjętym uchwałą Nr XXIII/437/20 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2020 r.  

Termin składania ofert w wersji papierowej na wyżej wymienione zadanie upłynął 4 października 

2021 r. Została złożona 1 oferta. 

Ofertę opiniowała Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 4201/2021 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 14 października 2021 roku,  która dokonała merytorycznej oceny oferty 



stosując kryteria określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert i przedkłada do zatwierdzenia 

przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

 

Środki finansowe na realizację ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 w kwocie 134 785,00 zł oraz na rok 2022 w kwocie  

88 323,00 zł 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. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.



Załącznik do Uchwały Nr 4258/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 października 2021 r.  

 
Informacja o podmiocie oraz przyznanych środkach finansowych na powierzenie realizacji zadania publicznego 

 Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022 

 

Powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w latach 2021-

2022. 

Dział 853 – rozdział – 85395 - § 236 

 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba i adres 
podmiotu 

Nazwa projektu Koszt ogólny 
projektu 

(w zł) 

Kwota 
wnioskowana 

dotacji 
(w zł) 

Proponowana 
kwota dotacji 

(w zł) 

Planowany 
zasięg 

(subregion) 

1 Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób z Autyzmem „Gepetto" 

62-510 Konin,                   

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 14 

 

Prowadzeniu mieszkania 

wspomaganego dla osób z 

całościowymi zaburzeniami rozwoju, w 

tym z autyzmem i zespołem Aspergera 

w Mieście Koninie w ramach projektu 

pn. „Azymut – Samodzielność” w 

latach 2021-2022. 

223 108,00 223 108,00 223 108,00 koniński 

 

 

 

 

 


