
UCHWAŁA Nr 408/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 kwietnia 2015 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 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 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, 

poz.1536 ze zm.), uchwały nr II/17/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2015”, uchwały Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego nr 154/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych 

konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa 

oraz ratownictwa wodnego roku 2015 oraz uchwały nr III/44/15 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2015, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

W załączniku nr 1 pn. „Zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, 

w dziedzinie kultury fizycznej, wybrane w wyniku otwartego konkursu ofert, realizowane 

w formie wspierania” do uchwały nr 346/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

kultury fizycznej w roku 2015, w pozycji nr 71, w rubryce Nazwa zadania wyrazy 

„Ogólnopolski Turniej Szermierczy we florecie oraz szabli” zastępuje się wyrazami 

„Ogólnopolski Turniej Szermierczy w szabli dziewcząt i chłopców”. 

 

§ 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 408/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 kwietnia 2015 roku 

 

 

 

 

Przedmiotowa uchwała dotyczy wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 pn. „Zadania 

publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, w dziedzinie kultury fizycznej, 

wybrane w wyniku otwartego konkursu ofert, realizowane w formie wspierania” do uchwały 

nr 346/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015. 

W zaplanowanym przez Klub Sportowy AZS AWF Poznań terminie dwudniowego 

Ogólnopolskiego Turnieju Szermierczego we florecie oraz szabli, Polski Związek 

Szermierczy organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. Stowarzyszenie zmuszone jest 

przełożyć Turniej na jedyny wolny termin w harmonogramie imprez szermierczych czyli na 

niedzielę 26 kwietnia 2015r. Jako, że w sobotę 25 kwietnia odbywają się 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Polski we florecie w Drzonkowie, Stowarzyszenie może 

tylko przeprowadzić jednodniowe zawody w szabli, jednocześnie rezygnując z organizacji 

turnieju we florecie. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 


