
Uchwała Nr 55/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 7 grudnia 2018 roku 

zmieniająca Uchwałę Nr 3974 /2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

7 lipca 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację  

w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 

2017 - 2018. 

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

(t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 450 ze zm), Uchwały Nr XXIII / 627 / 16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

31 października 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniego programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2018, Uchwały Nr 

3692/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie: 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017 - 2018, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

W Uchwale Nr 3974 /2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017 roku 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego 

poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017 – 2018, wprowadza się zmianę 

polegającą na tym, że Załącznik nr 1 do Uchwały Wykaz zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego w latach 2017 - 2018, którym udziela się dofinansowania, otrzymuje brzmienie 

jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie do Uchwały Nr 55/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 7 grudnia 2018  roku 

zmieniającej Uchwałę Nr 3974 /2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

7 lipca 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację  

w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 

2017 - 2018. 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego ujęte zostało zadanie 

pn.  75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Cel: Wspieranie społeczeństwa 

obywatelskiego, z przypisaną na jego realizację kwotą  420 000,00 zł.  

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego 

poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017 – 2018, Uchwałą Nr 3974 /2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017 roku ww. kwotę przydzielono  

w formie dotacji trzem organizacjom pozarządowym. 

 

Jedną z dotacji w wysokości 140 000,00 zł przyznano Fundacji Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości na Prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych 

CIWIS w latach 2017-2018 w Kaliszu (na podstawie umowy nr 45/DO/2017 zawartej w dniu 

10 sierpnia 2017 r. – I transza w wysokości 70 000 zł w 2017 roku i II transza w wysokości 

70 000 zł 2018 roku). W wyniku niewykorzystania części dotacji w 2017 r. w wysokości 

2 395,00 zł została ona zgodnie z umową zwrócona na konto Zleceniodawcy (czyli 

Samorządowi Województwa Wielkopolskiego). Fundacja zwróciła się z prośbą o możliwość 

ponownego wykorzystania tej części dotacji na dodatkowe szkolenie z RODO dla 

beneficjentów CIWIS. Ze względu na duże zapotrzebowanie na szkolenia tego rodzaju 

Departament Organizacyjny i Kadr wyraził zgodę.  

 

Kolejną dotację w wysokości 140 000 zł przyznano Stowarzyszeniu pn. Centrum Promocji  

i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” w Lesznie (na podstawie umowy nr 44/DO/2017 

zawartej w dniu 10 sierpnia 2017 r. - I transza w wysokości 70 000 zł w 2017 roku i II transza 

w wysokości 70 000 zł 2018 roku). W wyniku niewykorzystania części dotacji w 2017 r.  

w wysokości 2 273,74 zł została ona zgodnie z umową zwrócona na konto Zleceniodawcy 

(czyli Samorządowi Województwa Wielkopolskiego). Jednym z niezrealizowanych w 2017 r. 

zadań było zorganizowanie posiedzenia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Lesznie (kwota – 400 zł), które za zgodą Departamentu Organizacyjnego i Kadr 

zostało przeniesione na 2018 r.  

 

W związku z powyższym konieczne stało się ujęcie kwoty 2795,00 zł w planie wydatków 

budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok oraz w planie przedsięwzięć Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne. Na wniosek 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmiana została wprowadzona następującymi 

Uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: 

- Uchwała NR L/1106/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  



18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 

2018, 

- Uchwała NR L/1107/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

18 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne. 

 

W związku z powyższym konieczne stało się zaktualizowanie uchwały Nr 3974 /2017 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017 – 2018. 

 

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

  





Załącznik nr 1                                                                 

do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 55/2018  

z dnia 7 grudnia 2018 r. 

 

Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017 - 2018, którym udziela się dofinansowania. 
Oferty spełniają wymogi zawarte w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  w ogłoszeniu konkursowym Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017 - 2018 z 19 maja 2017 roku. 
Dział 750, Rozdział 75095, §2360 

Lp. 
Data 

wpływu 
oferty 

  Oferent Nazwa zadania 

Koszt 
ogólny 
zadania  

PLN 

Łączna 
wnioskowana 

kwota 
dofinansowania 

PLN 

Wysokość 
przyznanej                          
dotacji w 

2017 r. 
PLN                   

Wysokość 
przyznanej                          
dotacji w 

2018 r. 
PLN                   

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 

postępowaniu 
konkursowym 

1.  09.06.2017 r. 
Stowarzyszenie Dla Dobra 

Dziecka 
(Subregion Koniński) 

Prowadzenie Centrów Integracji 
Wielkopolskich Inicjatyw 

Społecznych CIWIS w latach 
2017 - 2018 

148 863,70 140 000,00 70 000,00 70 000,00 55,2 

2.  09.06.2017 r. 

Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich 
"PISOP" 

(Subregion Leszczyński) 

LCIWIS - Leszczyńskie 
Centrum Integracji 

Wielkopolskich Inicjatyw 
Społecznych 

174 460,00 140 400,00 70 000,00 70 400,00 55,0 

3.  09.06.2017 r. 

Fundacja Kaliski 
Inkubator 

Przedsiębiorczości 
(Subregion Kaliski) 

Prowadzenie Centrum 
Integracji Wielkopolskich 

Inicjatyw Społecznych CIWIS 
w latach 2017-2018 

166 669,00 142 395,00 70 000,00 72 395,00 53,8 

 RAZEM 489 992,70 422 795,00 210 000,00 212 795,00   

 


