
Uchwała nr 4424/2014 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 lutego 2014 roku 
 
 
w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację 
w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury w roku 2014 
 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały nr 
4136/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie: 
ogłoszenia pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2014, 
wykonując budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
Zatwierdza się do realizacji zadanie publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, wyłonione po przeprowadzeniu pierwszej edycji otwartego konkursu ofert 
w ramach wykonywania budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, określone 
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Realizacja zadania nastąpi z rozdziału 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”. 
 

§ 3 
Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w  umowie. 
 

§ 4 
Nadzór nad wykonaniem zadania , o którym mowa w §1, powierza się Dyrektorowi 
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały nr 4424/2014 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 27 lutego 2014 roku 

 
 
w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację 
w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury w roku 2014 
 

Realizując uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ustalającą Program 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na podstawie Uchwały nr 
4136/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia pierwszej edycji otwartego konkursu 
ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2014. 

Wśród zatwierdzonych przez Komisję zadań, znalazło się przedmiotowe zadanie. Z uwagi 
na bardzo bliski termin rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji zadania pod nazwą: „KAZIUK 
2014”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił zlecić to zadanie w drodze niniejszej 
uchwały. 
 Natomiast wszystkie pozostałe zadania, objęte wyżej powołanym otwartym konkursem 
ofert, zostaną rozpatrzone niezwłocznie, w drodze kolejnej uchwały. 
 

 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


