
Uchwała Nr 1385 / 2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 grudnia 2011 r. 

 

uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego transmisji telewizyjnej z XIV 
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego na antenie 
TVP Kultura. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1. 

Uchyla si ę uchwał ę nr 1046 / 2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 

września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia trybu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego transmisji telewizyjnej z XIV 

Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego na antenie 

TVP Kultura. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr 1385 / 2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 grudnia 2011 r. 

 

uchylającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego transmisji telewizyjnej z XIV 
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego na antenie 
TVP Kultura. 
 

Uchwałą nr 1046/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 

września 2011 r. zatwierdzono tryb z wolnej ręki do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego transmisji telewizyjnej z XIV 

Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego na antenie 

TVP Kultura. Przyjęto wówczas, że przedmiotem udzielenia zamówienia jest usługa 

kulturalna do której znajdują zastosowanie przepisy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 

ze zmianami) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 

2010 r. Nr 12 poz. 68).  

Jednakże istotą przedmiotu umowy był zakupu czasu antenowego, która to 

usługa w myśl art. 4, ust. 3, pkt h) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami). 

Zatem w związku z tym, że prawidłowe zaklasyfikowanie usługi będącej 

przedmiotem umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Telewizja Polską 

S.A. Oddziałem w Poznaniu nie wymagało zatwierdzenia trybu z wolnej ręki, istnieje 

konieczność wycofania uchwały nr 1046 / 2011 z obiegu prawnego. 

 Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni 

uzasadnione. 

 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 


