
UCHWAŁA Nr 874/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 lipca 2011 roku 

 

w sprawie zlecenia realizacji projektu w ramach zad ania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w tr ybie małych grantów  

  

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) w związku z § 7 uchwały Nr 363/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie ustalenia 

procedury obowiązującej przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się dofinansowanie w kwocie 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset 

złotych 00/100) na realizację projektu zgłoszonego przez Stowarzyszenie Wspomagania 

Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy „TRATWA” w Chwałkowie pn. „Tratwa pomaga w rozwoju”  

w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy 

społecznej w trybie małych grantów w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej             

w Poznaniu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr 874/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 lipca 2011 roku 
 

Zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności 

poŜytku publicznego na rok 2011” organizacje pozarządowe mają moŜliwość ubiegania się          

o dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, w trybie tzw. małych grantów. 
 

PowyŜsza forma ma umoŜliwić wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych 

projektów organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do rozwiązywania 

problemów rodzin, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz osób zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce. 
 

Zarząd Województwa uchwałą Nr 477/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku określił rodzaje                

i wysokość środków na zlecanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego                     

w dziedzinie pomocy społecznej w trybie małych grantów w roku 2011. 

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy „TRATWA” w Chwałkowie 

zgłosiło realizację projektu pn. „Tratwa pomaga w rozwoju” w zakresie działalności na rzecz 

rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 

Projekt dotyczy organizacji warsztatów edukacyjnych i terapeutycznych dla lekarzy, 

pedagogów, rodziców i opiekunów dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwoju z terenu 

Wielkopolski z powiatów: kaliskiego, pleszewskiego i ostrowskiego. 

Stosownie do § 6 ust. 2 uchwały Nr 363/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego           

z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia procedury obowiązującej przy zlecaniu przez 

samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie małych 

grantów, w okresie publikacji nie zgłoszono Ŝadnych uwag do oferty złoŜonej przez 

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy „TRATWA”  

w Chwałkowie. 
 

Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

jest zasadne. 

Tomasz Bugajski 

Członek Zarządu 


