
Uchwała nr 1256/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2011 roku  

 
 
w sprawie: uznania niecelowości realizacji zadań w dziedzinie działalności 

wspomagającej rozwój gospodarczy w roku 2011 w trybie 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.) oraz w związku z § 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 

zadań, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
 

 

§ 1 
 

Uznaje się za niecelową realizację zadań w dziedzinie działalności wspomagającej 

rozwój gospodarczy w 2011 roku, w trybie małych grantów, ujętych w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

 

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 
        Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały  1256/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 pa ździernika 2011 roku 

w sprawie: uznania niecelowości realizacji zadań w dziedzinie działalności 

wspomagającej rozwój gospodarczy w roku 2011 w trybie małych grantów. 

 
Zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 
działalności pożytku publicznego na rok 2011” organizacje pozarządowe mają 
możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój gospodarczy z pominięciem otwartego konkursu ofert,  
w trybie tzw. „małych grantów”. 
 
Powyższa forma ma umożliwić wyłonienie mniejszych projektów o charakterze 
lokalnym lub regionalnym, których realizacja przyczyni się do wsparcia rozwoju 
gospodarczego w województwie wielkopolskim. 
 
W wyniku ogłoszonego w dniu 17 sierpnia 2011 roku otwartego naboru wniosków  
w trybie małych grantów na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wspomagającej rozwój 
gospodarczy w roku 2011, wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego m.in. wnioski 
objęte niniejszą uchwałą. Wnioski te cechują się niecelowością: 
 
1) z obszaru budowania tożsamości regionalnej: 
 

a) Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski – wniosek „Siedem cudów 
Północnej Wielkopolski”. 
Wniosek nie jest celowy ze względu na głównie turystyczny charakter. 
Wniosek powinien być złożony w konkursie organizowanym przez 
Departament Sportu i Turystyki. 

 
b) Fundacja Barak Kultury – wniosek „IŁŁA”. 

Wniosek zakłada realizację monodramu na podstawie biografii Kazimiery 
Iłłakowiczówny. Wniosek w sposób ogólny wpisuje się w zadanie publiczne, 
jednak brak jest w nim elementu współpracy pomiędzy firmami. Wniosek 
powinien być złożony w konkursie organizowanym przez Departament Kultury.   

 
c) Fundacja „Odzew” z Leszna – wniosek „4x11”. 

Wniosek zakłada zorganizowanie pieszego rajdu (12 km) na terenie 
Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Wniosek nie jest celowy ze względu na 
głównie turystyczny charakter wniosku. Wniosek powinien być złożony  
w konkursie organizowanym przez Departament Sportu i Turystyki.   

 
 
 



2) z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów – dziedzina ta nie była 
przewidziana w ogłoszeniu konkursowym: 

 
Federacja Konsumentów, Oddział w Gnieźnie – wniosek Bezpłatne 
konsumenckie poradnictwo prawne dla mieszkańców na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego. 
Wniosek nie jest celowy ze względu na to, że zadanie publiczne nie wpisuje się 
 w żaden z obszarów określonych w ogłoszeniu konkursowym w trybie małych 
grantów. Ponadto termin realizacji wykracza poza 2011 r.      

 
Z powyższych powodów należy uznać za niecelową realizację przedmiotowych 
projektów, zgodnie z procedurą obowiązującą przy zlecaniu przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie „małych 
grantów” określoną w uchwale Nr 363/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 11 marca 2011 r.   
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego jest zasadne. 
 
Wykaz zadań publicznych, w trybie małych grantów, uznanych za niecelowe stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
Leszek Wojtasiak 

    Wicemarszałek 



 
Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 1256 /2011  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego   
z dnia  31  października 2011 roku  

 
Wnioski organizacji pozarz ądowych realizuj ących zadania w trybie małych 

grantów uznanych za niecelowe 
 
Rodzaj zadania 
publicznego  

Tytuł zadania 
publicznego 

Wnioskodawca  Nazwa zadania 
publicznego 

Działalność 
wspomagająca 
rozwój 
gospodarczy w 
roku 2011 
 

Budowanie 
tożsamości 
regionalnej 

Organizacja 
Turystyczna Północnej 
Wielkopolski 

Siedem cudów 
Północnej 
Wielkopolski 

Działalność 
wspomagająca 
rozwój 
gospodarczy w 
roku 2011 
 

Budowanie 
tożsamości 
regionalnej 

Fundacja Barak Kultury IŁŁA 

Działalność 
wspomagająca 
rozwój 
gospodarczy w 
roku 2011 
 

Budowanie 
tożsamości 
regionalnej   

Fundacja „Odzew” z 
Leszna 

4x11 

Działalność 
wspomagająca 
rozwój 
gospodarczy w 
roku 2011 
 

Upowszechnienie 
i ochrona praw 
konsumentów  

Federacja 
Konsumentów, Oddział 
w Gnieźnie 

Bezpłatne 
konsumenckie 
poradnictwo 
prawne dla 
mieszkańców na 
terenie powiatu 
gnieźnieńskiego 

 
 
 


