ZARZĄDZENIE Nr 185/22
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 i 655) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz
z 2022 r. poz. 1 i 66) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej:
1) ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację programu w obszarze wsparcia
rodziny oraz w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych jest określone w załączniku
nr 1 do zarządzenia;
2) karta oceny oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej jest określona w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Michał Zieliński

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań
wojewody należy finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 przedmiotowej ustawy.
W związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057, z późn. zm.) zlecenie realizacji
zadania odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert, a informacja o otwartym konkursie
ofert sporządzana jest w formie ogłoszenia.
Nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych, które mogą wystąpić
w związku z wprowadzeniem tego aktu.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, finansowych, gospodarczych lub prawnych.

Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
/-/ Monika Donke-Cieślewicz

Poznań, dnia 21 kwietnia 2022 r.

