
 

 

UCHWAŁA NR 4998/2022 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 5 maja 2022 roku 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób w 2022 roku 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 
pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr 4688/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
24 lutego 2022 roku w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
w 2022 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, 
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób w 2022 roku, projekty podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert 
w 2022 roku w kwocie 42 500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset 
złotych 00/100), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.   

2. Wykaz podmiotów, których projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji 
zadań, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych stanowi załącznik nr 3 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 4998/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 5 maja 2022 roku 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób w 2022 roku 
 
 
Zgodnie z uchwałą Nr 4688/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
24 lutego 2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 
obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku, na realizację 
następujących zadań: 

1) Wspieranie działań skierowanych do osób zależnych doświadczających 
przemocy w rodzinie, w szczególności do seniorów, dzieci, osób z ograniczoną 
sprawnością; 

2) Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy 
w rodzinie; 

3) Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie 
wielkopolskim. 

 
Ogłoszone zadania są zgodne z „Programem współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” przyjętym uchwałą  
Nr XXXV/654/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 
2021 r. 
 
Termin składania ofert w wersji papierowej na wyżej wymienione zadania upłynął 
30 marca 2022 r. Zostało złożonych 10 ofert, spośród których 5 spełniło wymogi 
formalne.  
 
Oferty organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
opiniowała Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 4895/2022 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku.  
 
Komisja konkursowa opiniując złożone oferty, stosowała kryteria określone 
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.  

 
Projekty oceniane były w ramach poszczególnych 3 zadań wskazanych w ogłoszeniu 
konkursowym, na które zostały złożone oferty.  
 
Środki finansowe w wysokości 110 000,00 zł na realizację zadań w trybie 
jednorocznym ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane w budżecie 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 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, przy czym w przedmiotowym 
konkursie wyłoniono do dofinansowania projekty 2 organizacji na łączną kwotę 
dotacji w wysokości 42 500,00 zł. 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.



 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4998/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5 maja 2022 r. 
 
Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób w 2022 roku 
 
Dział 852 – rozdział – 85295 – § 2360 
 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Koszt ogólny 
projektu  
(w zł) 

Kwota 
wnioskowana 
(w zł) 

Proponowana 
kwota dotacji  
(w zł) 

Planowany 
zasięg 
(subregion) 

Liczba punktów 
uzyskanych 
w postępowaniu 
konkursowym 

1. Wspieranie 
inicjatyw na 
rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w 
województwie 
wielkopolskim  

Terenowy 
Komitet Ochrony 
Praw Dziecka w 
Poznaniu 

Poznań Przeciwdziałanie 
przemocy 
w wielkopolskich 
rodzinach 

33 340,00 33 000,00 33 000,00 poznański, 
koniński, 
leszczyński 

596 

2. Wspieranie 
inicjatyw na 
rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w 
województwie 
wielkopolskim 

Fundacja 
"Wychowanie 
bez porażek" 

Szczecin Profilaktyka 
wspierania rodziny 
dla wielkopolskich 
pracowników służb 
społecznych 

44 480,00 39 870,00 9 500,00 Wielkopolska 455 

 
 



 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4998/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5 maja 2022 r. 
  

Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób w 2022 roku 
 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Liczba punktów 
uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

1. Wspieranie działań skierowanych do 
osób zależnych doświadczających 
przemocy w rodzinie, w szczególności 
do seniorów, dzieci, osób z 
ograniczoną sprawnością 

Fundacja Instytut 
Białowieski 

Białystok Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

32 

2. Realizacja działań informacyjno-
edukacyjnych na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie 

Fundacja Instytut 
Białowieski 

Białystok Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

31 

3. Wspieranie inicjatyw na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w 
województwie wielkopolskim 

Fundacja Instytut 
Białowieski 

Białystok Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

31 

 
 



 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 4998/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5 maja 2022 r. 
 
Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych 
 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Błędy formalne 
powodujące 
odrzucenie oferty 

1. Oferta nie zawiera nazwy zadania 
ogłoszonego w przedmiotowym 
konkursie 

Fundacja Instytut 
Białowieski 

Białystok Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

Oferta złożona przez 
ePUAP bez złożenia 
w generatorze 
Witkac.pl 

2. Oferent nie wskazał jednej nazwy 
zadania z trzech zadań ogłoszonych 
w przedmiotowym konkursie 

Fundacja Instytut 
Białowieski 

Białystok Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

Oferta złożona przez 
ePUAP bez złożenia 
w generatorze 
Witkac.pl 

3. Oferent nie wskazał jednej nazwy 
zadania z trzech zadań ogłoszonych 
w przedmiotowym konkursie 

Fundacja Instytut 
Białowieski 

Białystok Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

Oferta złożona przez 
ePUAP bez złożenia 
w generatorze 
Witkac.pl 

4. Realizacja działań informacyjno-
edukacyjnych na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie 

Fundacja PCPS - 
Poznańskie Centrum 
Profilaktyki 
Społecznej 

Poznań "Cala naprzód przeciw przemocy" Oferta złożona tylko 
w generatorze 
Witkac.pl bez wersji 
papierowej 

5. Wspieranie inicjatyw na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w 
województwie wielkopolskim 

Fundacja PCPS - 
Poznańskie Centrum 
Profilaktyki 
Społecznej 

Poznań Razem przeciw przemocy Oferta złożona tylko 
w generatorze 
Witkac.pl bez wersji 
papierowej 

 


