
Uchwała Nr 5746 /2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 października 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 na lata 2022-2023 

 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, 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 2022 r. poz. 1327,  

z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 5550/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 31 sierpnia 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 na lata 2022-2023, 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 wyrównywaniu szans tych rodzin i osób na lata 2022-2023, projekt 

podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych, wyłonione w wyniku otwartego 

konkursu ofert na lata 2022-2023 w kwocie 136 810,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy 

osiemset dziesięć złotych 00/100), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz podmiotów, których oferta nie spełniła wymogów formalnych stanowi  

Załącznik nr 2 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 5746/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 października 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 na lata 2022-2023 

 

Zgodnie z uchwałą Nr 5550/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

został ogłoszony otwarty 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 

na lata 2022-2023. 

 

Termin składania ofert w wersji papierowej na wyżej wymienione zadania upłynął  

28 września 2022 r. Zostały złożone 2 oferty, z których 1 spełniła 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 5682/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

6 października 2022 roku.  

 

Pozytywnie zaopiniowana oferta spełnia następujące dodatkowe kryteria: 

1) zawiera informację o celu/celach strategicznych Strategii Polityki Społecznej dla Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2030 roku, w które wpisuje się projekt, 

2) zawiera przydatne i istotne działania ze względu na specyfikę młodzieży,  

3) opracowanie modelu rozwoju kompetencji społecznych i przedsiębiorczych młodzieży. 

Środki finansowe na realizację otwartego konkursu ofert z dziedziny pomocy społecznej,  

w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2022 i 2023 w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale  

85295 – Pozostała działalność, w §2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 



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

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 

136 810,00 zł. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5746/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5746/2022 roku 
 

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 

pomocy społecznej w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na lata 2022-2023  

Dział 852 – rozdział – 85295 – §2360 

Zadanie pn. „Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i przedsiębiorczych młodzieży z obszaru Wielkopolski w celu zwiększenia ich udziału w życiu 

społecznym regionu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysów emocjonalnych u młodych osób.” 

 

 
 

Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Koszt ogólny 

projektu  

(w zł) 

Kwota 

wnioskowana 

(w zł) 

Proponowana 

kwota dotacji  

(w zł) 

Liczba punktów 

uzyskanych 

w postępowaniu 

konkursowym 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych 

Poznań Nowa Energia – 
rozwijanie i 
wzmacnianie 
kompetencji 
przedsiębiorczych 
wśród młodzieży 

143 385,00 136 810,00 136 810,00 630,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 5746 /2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 października 2022 roku 
 

Wykaz podmiotów, których oferty  nie spełniły wymogów formalnych 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 na lata 2022-2023  

Zadanie pn. „Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i przedsiębiorczych młodzieży z obszaru Wielkopolski w celu zwiększenia ich udziału w życiu 

społecznym regionu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysów emocjonalnych u młodych osób.” 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Błędy formalne powodujące 

odrzucenie oferty 

1. FUNDACJA NIEPODZIELNI Poznań TUS Z KACZKĄ MARLENKĄ Brak dostarczenia wersji 

papierowej oferty w 

wymaganym terminie 

 

 


