
Uchwała nr 827/ 2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 lipca 2015 roku 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Kultury 
w roku 2015. 
 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 oraz 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.), 
uchwały nr 109/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2015 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 2015, 
wykonując budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§1 
W Załączniku nr 1 do Uchwały nr 368/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia                
26 marca 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
w roku 2015, zmienia się pozycję nr 130 i nadaje jej brzmienie:: 
 

 
 

§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 
 
 
 
 
 

      „ 

 130 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Słupcy 

słupecki/Słupca IV Festiwal Orkiestr 
Dętych w Słupcy  

15 000 zł  

„       



 
 
Uzasadnienie do uchwały nr 827/2015 

  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 16 lipca 2015 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Kultury 
w roku 2015. 
 

Na prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, która otrzymała dofinansowanie Samorządu  
Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały nr 368/2015 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  
na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury w roku 2015, w pozycji nr 130, zmianie ulega nazwa zadania  
z „IV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy” na „IV Festiwal Orkiestr Dętych  
w Słupcy”. 
W związku z wycofaniem się z udziału w Festiwalu orkiestry z zagranicy, podmiot został zmuszony 
do ograniczenia i zorganizowania Festiwalu tylko z udziałem polskich orkiestr. 
 Zmianie nie ulega zakres merytoryczny zadania.   

 
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.  
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 


