
Uchwała Nr  1235/2011  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2011 r. 
 
zmieniająca uchwałę nr 806/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego   
z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: uznania celowości realizacji zadań         
w dziedzinie kultury w trybie małych grantów. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa   
(Dz. U. z 2001 r., nr  142, poz. 1590  ze  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 
Zmienia się Uchwałę nr 806 / 2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 
2011 r. w sprawie: uznania celowości realizacji zadań w dziedzinie kultury w trybie małych 
grantów w ten sposób, że: 

1) uchyla się § 1, 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§2 Zatwierdza się do realizacji zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego wyłonione w wyniku naboru wniosków na realizację zadań  w dziedzinie kultury, 
realizowanych w roku 2011, w trybie małych grantów, w ramach wykonywania budżetu 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego” z rozdziału 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na kwoty: 
  

-  5.000 zł pod nazwą: Konkurs Salted Candy 2011, realizowane przez Stowarzyszenie Twórcze 
NOWA NOWA, ul. Mielżyńskiego 20, 61-725 Poznań, 
 
- 3.000 zł pod nazwą: Wielokulturowa Wielkopolska Dokumentacja i Archiwizacja Życia    
Polsko-Żydowskiego, realizowane przez Stowarzyszenie Miasteczko Poznań, os. Rusa 31/1,                
61-245 Poznań, 
 
- 3.500 zł pod nazwą: Przedstawienie Plenerowe w ramach projektu Wielki Teatr w Małym 
Mieście, realizowane przez Stowarzyszenie Jarocin XXI, ul. Gołębia 1, 63-200 Jarocin   
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr  1235/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 października  2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr 806/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego    
z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: uznania celowości realizacji zadań          
w dziedzinie kultury w trybie małych grantów. 
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako organ wykonawczy samorządu województwa 

może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa art.3 ust.3 ustawy 

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

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym     

z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w art. 19a ww. ustawy. 

 

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile, ul. Sikorskiego 9, 64-920 

Piła, zrezygnował z przyjęcia dotacji i wykonania zadania pn. Konkurs Chórów z okazji 

60-lecia Oddziału Nadnoteckiego PZChiO w Pile, na które Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego przyznał dotację uchwałą nr 806/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.  

  

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni 

uzasadnione.   

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 


