
UCHWAŁA Nr 2946/2020 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z  26 listopada 2020 roku 
 
 

w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów  
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr 1558/2012 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. 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 za celową realizację projektu zgłoszonego przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Chojęcinie pn. „Moja pasja- sposób na nudę", w ramach zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów.  
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki. 
 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Nr 2946/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z  26 listopada 2020 roku 

 
 

w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów  
 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (Dz. U 2020 poz. 1057), a także zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, organizacje pozarządowe mają 
możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań w dziedzinie edukacji z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. „małych grantów”. 
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie zgłosiło projekt pn. „Moja pasja- sposób na nudę" 
planując jego realizację w terminie od 16 do 31 grudnia 2020r. Koszt projektu wynosi 8.200,00 
zł, w tym wnioskowana kwota dotacji wynosi 8.000,00 zł.   
 
Projekt wpisuje się w zadanie Działanie związane z rozwijaniem talentów, pasji dzieci  
i młodzieży na terenach wiejskich. Biorąc pod uwagę wartości merytoryczne projektu, należy 
uznać za celową jego realizację, zgodnie z procedurą obowiązującą przy zlecaniu przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie małych 
grantów, określoną w uchwale Nr 1558/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
27 stycznia 2012 r. 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
jest zasadne. 
 


