
Uchwała nr  1211/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 pa ździernika  2011 roku 

 
 

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

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy w roku 2011. 

 

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

województwa (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 19 a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały nr LI/773/10 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 roku w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 

działalności pożytku publicznego na rok 2011, § 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, Uchwały  

Nr 924/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r.  

w sprawie: zlecenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w  trybie ”małych grantów” w 2011 

oraz Uchwały nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 

2011 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 ze 

zmianami, realizując budżet Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zleca się do realizacji w formie powierzenia zadanie publiczne w roku 2011 

wyłonione w wyniku ogłoszonego w dniu 17 sierpnia 2011 roku otwartego naboru 

wniosków w trybie małych grantów na realizację zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy  

w  roku 2011 roku, w ramach wykonywania budżetu Województwa Wielkopolskiego 



na rok 2011 oraz imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację 

przedmiotowych zadań zgodnie z  załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowie. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonywaniem przez podmioty wyszczególnione w załączniku do 

niniejszej uchwały, zadań publicznych, o których mowa w §1 powierza się 

Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 



Uzasadnienie 

do Uchwały  1211/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 pa ździernika 2011 roku 

 

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

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy w roku 2011. 

 

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), zwanej dalej ustawą, Uchwały nr LI/773/10 z dnia 25 

października 2010 roku Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

uchwalenia ”Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 

działalności pożytku publicznego na rok 2011”, § 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 oraz Uchwały Nr 924/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: zlecenia 

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności 

wspomagającej rozwój gospodarczy w  trybie ”małych grantów” w 2011. 

 
Środki na realizację przedmiotowej uchwały zabezpieczone są w budżecie 

Departamentu Gospodarki w dziale 750, rozdziale 75095, par. 2360 na łączną kwotę 

8 000 PLN 

 

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako organ 

wykonawczy Samorządu Województwa zleca Regionalnej Izbie Przemysłowo – 

Handlowej  w Lesznie zadanie pod nazwą „Studia dualne – przyszłość wielkopolskiej 

edukacji” realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z 

pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w art. 19 a Ustawy.  

 



Realizacja wyżej wymienionego wniosku przyczyni się do zacieśnienia współpracy 

nauki z biznesem poprzez m.in. łączony system studiowania gdzie studia stacjonarne 

zintegrowane są z działalnością praktyczną w zakładzie pracy w dziedzinie zupełnie 

nieznanej jaką jest Elektromechatronika. Realizacja zadania wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników. Pracodawca 

zyskuje wykwalifikowanego pracownika, a student pracę. 

 

Stanowić to będzie wsparcie działań podejmowanych przez Departament Gospodarki  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na rzecz rozwoju 

gospodarczego Województwa Wielkopolskiego . 

 

Przyjęte do realizacji oferty umożliwiają właściwą realizację zapisów ustawowych 

oraz gwarantują transparentność standardów współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego jest zasadne. 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 



l.p. Nazwa instytucji Tytuł projektu Kwota dotacji
1 Regionalna Izba Przemysłowo -Handlowa Studia dualne - przyszłośc wielkopolskiej edukacji 8000 PLN
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