
Uchwała Nr XIV/380/16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 roku 
 

zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.), Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Zmienia się Uchwałę Nr XI/297/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  
26 października 2015 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 w ten 
sposób, że w załączniku do tej Uchwały w §6, ust. 8, po pkt 6) dodaje się 
następującą treść: 

 
„7) Organizacja rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim  

w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie 
województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników 
sportowych w tym systemie. 

8) Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego 
na poziomie ogólnowojewódzkim, organizacja rywalizacji sportowej dla szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów 
środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. 

9) Organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku 
wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego 
na poziomie ogólnowojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska 
wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. 

10) Organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu wśród 
młodzieży akademickiej, organizacja akademickiej rywalizacji sportowej  
na poziomie ogólnowojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska 
akademickiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.” 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/380/16  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 roku 
 

zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 

 

Przyjęcie niniejszej Uchwały stanowi uzupełnienie treści Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2016 przyjętego Uchwałą Nr XI/297/15 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 roku w zakresie zadań 
wspieranych w obszarze „Kultury fizycznej i sportu”.   

Zadania te są realizowane w latach 2015-2017 na podstawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Województwa Wielkopolskiego, w związku z czym niezbędne jest 
zawarcie ich również w Programie współpracy (…) na rok 2016.       

 

 
 

 


