
 
Uchwała nr   841/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  06 lipca 2011 roku 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania 
publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2011. 
 
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.), art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536), 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, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

W załączniku nr 1 do uchwały nr 310/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

23 lutego 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2011, wprowadza 

się następujące zmiany: 

 1) skreśla się pozycję nr 58 

 2) pozycja nr 60 otrzymuje brzmienie: 

             
60  Polski Związek Chórów i 

Orkiestr Oddział 
Wielkopolski "Macierz" 

XXII Wielkopolskie Konfrontacje Chórów 
"Koło - 2011" 

9.000 zł 

         
 

§2. 
                                                       

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

                                                                        § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 



Uzasadnienie do uchwały nr 841 /2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

    z dnia 06 lipca 2011 
 

 

zmieniającej uchwałę nr 310/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 
2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2011. 

 

Uchwałą nr 310/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011 

roku  stowarzyszeniu Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski „Macierz” 

przyznano dotację w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.: Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych 

im. Leona Schuberta o „Złoty Róg”. 

 

W związku z otrzymaniem niższej dotacji i wycofaniem się z tego projektu 

współorganizatora, Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o możliwość przesunięcia kwoty 

przyznanej na to zadanie na projekt pn.: „XXII Wielkopolskie Konfrontacje Chórów Koło-

2011”.  Projekt ten został dofinansowany mniejszą niż wnioskowana kwotą 4.000 zł. 

Przesunięte środki wzmocniłyby organizację XXII Konfrontacji i przyczyniłyby się do lepszej 

jakości zadania.  

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 


