
Uchwała Nr 1342/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 listopada 2011 r. 
 
 
w  sprawie:  uznania  niecelowości  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 § 5 ust. 3 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 Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:   
 
 

§ 1 
 
 
Uznaje się niecelowość realizacji w roku 2011 w dziedzinie kultury, w trybie małych 
grantów, zadania podmiotu wymienionego w załączniku do niniejszej uchwały.   

 
 

§ 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 1342/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 listopada 2011 r. 

 

w  sprawie: uznania  niecelowości 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 złożonej oferty, biorąc pod uwagę rodzaje zadań i kryteria określone                   

w ogłoszeniu Zarząd Województwa Wielkopolskiego stwierdza niecelowość realizacji zadania 

publicznego w 2011 r., w trybie małych grantów. Kryteriami stosowanymi przy ocenianiu oferty 

są: wartości merytoryczne zadania; 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.  

 

  

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik do uchwały nr 1342/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 25 listopada 2011 r.  
 
 
Lp.  Nazwa podmiotu  Adres   Tytuł zadania  Wnioskowana 

kwota dotacji  
1. Stowarzyszenie 

Śpiewacze Canto 
Sonoro im. Zygmunta 
Gzelii  

Al. Kościuszki 24 
lok 2B 
90-419 Łódź   

Kolędy i muzyka bożonarodzeniowa  
z różnych krajów europejskich. 

9994,59 zł  

 


