
Uchwała nr 925/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 lipca 2011 roku  

 
 
w sprawie: zlecenia do realizacji, w trybie małych grantów, zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej w roku 2011. 

 

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.), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, 

poz. 1536), § 7 Uchwały Nr 363/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

11 marca 2011 roku w sprawie ustalenia procedury obowiązującej przy zlecaniu przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie małych 

grantów oraz Uchwały Nr 444/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 

2011 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Poznaniu do podejmowania wszelkich czynności związanych z przekazywaniem w trybie 

małych grantów do realizacji organizacjom pozarządowym zadań publicznych należących do 

kompetencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie rynku pracy, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zleca się do realizacji, w formie wspierania, zadania publiczne w roku 2011 wyłonione 

spośród wniosków złożonych w wyniku ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2011 roku naboru 

wniosków w trybie małych grantów na realizacje zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w bieżącym 

roku. Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu i kwoty dotacji na realizację 

przedmiotowych zadań zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowie. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 



 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 

          Wicemarszałek



Uzasadnienie 

do Uchwały 925/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 lipca 2011 roku 

 

 Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję wejścia w życie art. 19a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 

r. Nr 234, poz. 1536), który wprowadził procedurę zlecania zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.  

 Na podstawie § 7 Uchwały Nr 363/2011 Zarządu Województwa z dnia 11 marca 2011 

roku w sprawie ustalenia procedury obowiązującej przy zlecaniu przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów Zarząd 

po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w okresie publikacji oferty, podejmuje decyzje, w formie 

uchwały, co do zlecenia zadania publicznego w trybie małych grantów.  

 Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr 444/2011 z dnia 31 marca 2011 r. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Poznaniu do podejmowania wszelkich czynności związanych  

z przekazywaniem w trybie małych grantów do realizacji organizacjom pozarządowym zadań 

publicznych należących do kompetencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

w zakresie rynku pracy. 

 W wyniku ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2011 r. otwartego naboru wniosków  

w trybie małych grantów na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w roku 2011, 

wpłynęła 1 oferta na ww. zadania Polskiego Stowarzyszenia WIDOKI w Chodzieży pn. 

„Lepsze WIDOKI na przyszłość”, której realizację za celową uznał Dyrektor Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Poznaniu. 

 Powyższa oferta została zamieszczona na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Poznaniu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUP w Poznaniu oraz na stronie 

internetowej WUP w Poznaniu. W okresie publikacji ww. oferty nie zgłoszono do nich 

żadnych uwag i zastrzeżeń. 

 Wysokość proponowanej dotacji Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej”, rozdział 85395 – „Pozostała działalność” na realizację przedmiotowych zadań 

wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 



 Wybrana, w trybie małych grantów, oferta obejmuje kompleksową pomoc osobom 

niepełnosprawnym w aktywizacji zawodowej. Projekt w bezpośredni sposób wspiera osoby 

mające szczególne trudności na rynku pracy – zagrożone wykluczeniem społecznym. Oferuje 

wszechstronne działania przygotowujące do skutecznego poszukiwania pracy oraz wspiera 

bezpośrednie kontakty z pracodawcami. Ważnym elementem projektu jest współpraca  

z instytucjami publicznymi dysponującymi możliwością pomocy osobom niepełnosprawnym 

(MOPS, PCPR, PUP) oraz zaangażowanie wolontariuszy mających odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie w aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

 
 

Krzysztof Grabowski 
 

  Członek Zarządu 
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Informacje dotyczące zadania zleconego do realizacji w trybie małych grantów  

w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku 
 
 

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 – Pozostała działalność 
 
 

Lp. 
Rodzaj  
zadania 

publicznego 
Wnioskodawca 

Nazwa 
zadania 

publicznego 

Termin  
i obszar 

realizacji 
zadania 

publicznego 

Całkowity koszt 
realizacji 
zadania 

publicznego  
(w zł) 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji  
(w zł) 

1. 
Pomoc  

w aktywnym 
poszukiwaniu pracy 

Polskie 
Stowarzyszenie 

WIDOKI  
w Chodzieży 

„Lepsze 
WIDOKI na 
przyszłość” 

05.09.2011 – 
– 30.11.2011, 

powiat 
chodzieski  

i pilski 

13 200,00  10 000,00 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 925/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 28 lipca 2011 r. 
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