
Uchwała Nr  1311/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 listopada 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; uchwały                    
nr 425/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 
podania do publicznej wiadomości komunikatu o możliwości dofinansowania zadań       
w dziedzinie kultury, realizowanych w roku 2011, w trybie małych grantów; uchwały       
nr 731/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2011 r.              
w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań            
w dziedzinie kultury w trybie małych grantów; Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Uznaje się celowość realizacji zadań w roku 2011 w dziedzinie kultury, w trybie małych 
grantów, przez podmioty wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.   

 
§ 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 kwotę 15 500 zł., określone w imiennym wykazie podmiotów wraz z kwotą dotacji         
na realizację tych zadań, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3 
 

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

 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.  
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  1311/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 listopada 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 ustawy z dnia 24 

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

nr 28 poz. 146) realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem 

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

 

Po rozpatrzeniu złożonych ofert, biorąc pod uwagę rodzaje zadań i kryteria określone                   

w ogłoszeniu Zarząd Województwa Wielkopolskiego stwierdza celowość realizacji zadań 

publicznych w 2011 r., w trybie małych grantów. Kryteriami stosowanymi przy ocenianiu ofert są: 

wartości merytoryczne oferty; koszty realizacji zadania; wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację zadania; dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji 

podobnych zadań; posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające wykonanie zadania; 

przewidywane efekty realizacji zadania. W trakcie publikacji ofert w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach internetowych: 

www.umww.pl; www.bip.umww.pl nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń co do realizacji zadań         

w dziedzinie kultury w trybie małych grantów.   

 

Wykaz zadań publicznych, w trybie małych grantów, uznanych za celowe stanowi załącznik      

do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2011 r. 

 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały nr 1311/2011  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2011 r.  
Dział 921, rozdział 92105 § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  
 

Lp nazwa podmiotu adres nazwa zadania kwota 
dotacji 

1. Stowarzyszenie 
Nastawnia  

ul. Madalińskiego 
11/12 
61-509 Poznań   

Edycja grudniowa – Międzynarodowy 
Program Rezydencji Artystycznych   

6 000 zł  

2.  Poznańskie 
Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk  

ul. Mielżyńskiego 
27/29 
61-725 Poznań   

„Słuchając Miłosza” – projekt 
interdyscyplinarny (realizowany jako 
wydarzenie artystyczne towarzyszące 
Festiwalowi pt. Miłosz: Wschód – 
Zachód) 

6 500 zł  

3. Towarzystwo 
Śpiewaczo-Muzyczne 
„LUTNIA” 

ul. Ks. Opałki 16/18 
62-600 Koło  

Udział  w Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Adwentu i Bożego Narodzenia  
w Pradze 

3 000 zł 

 
 


