
UCHWAŁA Nr  1234/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2011 roku 
 
 
zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego 
w roku 2011. 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn. zm.), 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), Uchwały 
nr LI/773/2010 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 r. 
w sprawie uchwalenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego programu współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011 
oraz Uchwały Nr 22/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia 
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej, ratownictwa wodnego, krajoznawstwa i turystyki w roku 2011 oraz Uchwały 
Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie 
budżetu Województwa Wielkopolskiego ze zmianami, realizując budżet Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2011, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku nr 1 pn. „Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 
w dziedzinie kultury fizycznej, wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert, zleconych w formie 
wspierania” do uchwały Nr 378/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
17 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej i ratownictwa wodnego w roku 2011 w poz. 99, dotyczącej Szkolnego Klubu 
Sportowego „Jantar” w Racocie, zmienia się termin realizacji zadania  z „05.10.-02.11.2010” 
na „24.10.-25.11.2011”. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 



Uzasadnienie  
do uchwały nr  1234/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 października  2011 roku 

 
 
 
 

Przedmiotowa uchwała dotyczy wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1  

pn. „Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 w dziedzinie kultury 

fizycznej, wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert, zleconych w formie wspierania” 

do uchwały Nr 378/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2011 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i ratownictwa 

wodnego w roku 2011. Powyższa zmiana dotyczy zadania pn. VI Olimpiada Bez Barier – Racot 

2011, realizowanego przez Szkolny Klub Sportowy „Jantar” z Racotu i polega 

na sprostowaniu omyłki pisarskiej, powstałej na etapie prowadzenia postępowania 

konkursowego. Wprowadzenie poprawki umożliwi realizację zadania zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 


