
 
 
 

UCHWAŁA Nr 1478/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 grudnia 2015 roku 
 
 
 
w sprawie: określenia wysokości dotacji na rok 2016 na realizację zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej dla organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy 
wieloletnie na lata 2015-2017. 

 
 
 

Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2015 r. poz.1392 ze zm.), art.16 ust.3 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 XI/297/15, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 
października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,oraz uchwały nr XIII/363/15 
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 
na rok 2016, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 

 

Zatwierdza się określone w załączniku do niniejszej uchwały, kwoty dotacji na rok 2016 
na łączną sumę 5 840 000 zł. na realizację zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych, z którymi 
zawarto umowy wieloletnie na lata 2015-2017. 

 

§ 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 1478/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 grudnia 2015 r. 
 
 
 

 
W sprawie: określenia wysokości dotacji na rok 2016 na realizację zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej dla organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy 
wieloletnie na lata 2015-2017. 

 
 
 
 

W roku 2015 Województwo Wielkopolskie zawarło z organizacjami 
pozarządowymi, wyszczególnionymi w załączniku do niniejszej uchwały, umowy 
wieloletnie na lata 2015-2017 na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej. 
 

Zgodnie z § 3 zawartych umów, wysokość dotacji na realizację zadań w 
roku 2016 Województwo Wielkopolskie zobowiązało się określić po uchwaleniu budżetu 
na rok 2016. Budżet został uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 
dniu 21.12.2015 roku uchwałą nr XIII/363/2015 w sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2016. W budżecie tym zaplanowano środki na 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przedmiotowym stowarzyszeniom w 
dz.926 rozdz. 92605 § 2360. Wysokość proponowanych, w załączniku niniejszej 
uchwały, dotacji na rok 2016 utrzymano na poziomie roku 2015. 
 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne w 
celu podpisania z organizacjami pozarządowymi aneksów do zawartych umów, 
określających wysokość dotacji na rok 2016 a co za tym idzie umożliwiających im 
realizację zleconych zadań od stycznia 2016. 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do uchwały nr 1478/2015 
z dnia 31 grudnia 2015 r. 

 
 
 

Wyszczególnienie kwot dotacji na rok 2016 na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej dla organizacji 

pozarządowych, z którymi zawarto umowy wieloletnie na lata 2015-2017. 
 
 

Dział 926        –  „Kultura Fizyczna” 
Rozdz.92605  – „ zadania z zakresu kultury fizycznej 
§ 2360            –    dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

 
 

 
Lp. 

 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Nr i data zawartej 
umowy na lata 2015-

2017 

Kwota 
dotacji na 
rok 2016 

w zł. 

1. Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Sportowe w Poznaniu 

1/DS/SP/2015  
z dnia 13.02.2015 r. 

 
4 630 000 

2. Szkolny Związek Sportowy 
„Wielkopolska” w Poznaniu 

1/DS/SW/2015  
z dnia 13.02.2015 r. 

 
530 000 

3. Wielkopolskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w 
Poznaniu 

2/DS/SW/2015  
z dnia 13.02.2015 r. 

 
460 000 

4. Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

3/DS/SW/2015  
z dnia 13.02.2015 r. 

 
60 000 

5. Stowarzyszenie Sportowo-
Rehabilitacyjne „Start” w 
Poznaniu 

4/DS/SW/2015  
z dnia 2.03.2015 r. 

 
90 000 

6. Uczniowski Międzyszkolny Klub 
Sportowy Niesłyszących w 
Poznaniu 

5/DS/SW/2015  
z dnia 2.03.2015 r. 

 
22 000 

7. Oddział Regionalny Olimpiad 
Specjalnych Polska-
Wielkopolskie-Poznań w 
Poznaniu 

6/DS/SP/2015  
z dnia 2.03.2015 r. 

 
30 000 

8. Oddział Regionalny Olimpiad 
Specjalnych Polska-
Wielkopolskie-Konin w Koninie 

7/DS/SP/2015  
z dnia 2.03.2015 r. 

 
18 000 

  
RAZEM: 

 
X 

 
5 840 000 

 


