
 
UCHWAŁA Nr 908 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 7 sierpnia 2015 roku 

 
 

w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie 
powierzenia, zadania publicznego 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 z późn. zm.), art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118  z późn. 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 751/2015 z dnia 
30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej 
w 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 

Zatwierdza się do realizacji zadanie zlecone z dziedziny kultury fizycznej na łączną kwotę 
40 000 zł, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert, w ramach wykonywania budżetu 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 w dziale 926 „Kultura Fizyczna” oraz podmiot 
i kwotę dotacji na realizację przedmiotowego zadania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowie. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem przez podmiot wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały zadania, o którym mowa w § 1 ust.1 powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 4 

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

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 908 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 7 sierpnia 2015 r. 

 
 

W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie 
powierzenia, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 

 
 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję wejścia w życie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2013 r. 
poz.596 z późn. 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 751/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015. 

 
W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację ww. zadania w roku 2015 do Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne i została 
dopuszczona do konkursu.  
 
Komisja Konkursowa postanowiła rozpatrzyć pozytywnie ww. ofertę na kwotę dotacji        
40 000 zł. – klasyfikacja budżetowa dz.926 rozdz.92605 § 2360. 
 
 

Oferent oraz złożona przez niego oferta wybrana w postępowaniu konkursowym 
w dniu 4 sierpnia 2015 roku spełnia wymogi określone w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, „Programie współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz w ogłoszeniu konkursowym 
zatwierdzonym uchwałą nr 751/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 i uzyskała 
pozytywną ocenę merytoryczną powyżej wymaganego minimalnego progu punktowego. 
 

 

 

 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

załącznik nr  1 do uchwały 
ZWW nr 908/2015 
z dnia 7.08.2015 

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

wybrane w wyniku otwartego konkursu ofert, realizowane w formie powierzenia 
    

oferta spełnia wymogi zawarte w art.. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu konkursowym 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Kultury Fizycznej z dnia 30 czerwca 2015 r. 
    

Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605 - § 2360 
     

Organizacja międzynarodowego obozu dla młodzieży z Polski i Ukrainy promującego idee integracji europejskiej 

Lp. 
Nr i Data 
wpływu  
oferty 

Nazwa Oferenta Nazwa zadania Miejsce 
Koszt ogólny 

zadania  
Wnioskowana 

kwota 

Wysokość 
proponowanej 

dotacji                       

Liczba 
uzyskanych 

punktów                               
w 

postępowaniu 
konkursowym 

             

1 
193 

22.07.2015 
Stowarzyszenie Społeczno 

Kulturalne "Polska - Ukraina" 

Międzynarodowy obóz dla 
młodzieży z Polski i Ukrainy 

promujący idee integracji 
europejskiej 

Wielkopolska 41 000,00 40 000,00 40 000,00 81 

   RAZEM: 41 000,00 40 000,00 40 000,00 
 

 


