
UCHWAŁA Nr 1255/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 listopada 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 2015 r. poz. 1392), 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 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 40, w rubryce Nazwa zadania wyrazy 

„V Jesienny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej „Pantera Cup” zastępuje się wyrazami 

„VI Jesienny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej „Pantera Cup”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały nr 1255/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 listopada 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 pozycji nr 40. Uczniowski Klub Sportowy Pantery w Dopiewie wnioskuje o zmianę nazwy 

zadania w związku z omyłką pisarską, którą popełnili na etapie oferty.  

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 


