
UCHWAŁA Nr 2732 /2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 października 2016 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

kultury fizycznej w roku 2016. 

 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. 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”, uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1373/2015 

z dnia 10 grudnia 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 uchwały nr XIII/363/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku nr 1 pn. „Zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, 

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

w formie wspierania” do uchwały nr 1712/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

kultury fizycznej w roku 2016, w pozycji nr 4 w rubryce Nazwa zadania wyrazy 

„Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody CSI3***-

W/CSI*/CSIYH1*/CSICh” zastępuje się wyrazami „Międzynarodowe Zawody Konne                  

w Skokach Przez Przeszkody- CSI2**-W/ CSI1*” 

 

§ 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 2732 /2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 października 2016 roku 

 

 

 

 

Przedmiotowa uchwała dotyczy wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do uchwały  

nr 1712/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2016, 

polegającej na: zmianie nazwy zadania z : „Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach 

przez Przeszkody CSI3***-W/CSI*/CSIYH1*/CSICh” na „Międzynarodowe Zawody Konne 

w Skokach Przez Przeszkody- CSI2**-W/ CSI1*””.  

Zmiana nazwy i zarazem zakresu rzeczowego zadania zawnioskowana została przez 

oferenta realizacji imprezy sportowej tj. Jeździecki Klub Sportowy „Przybyszewo” w Lesznie 

i spowodowana jest przyznaniem dotacji  mniejszej niż wnioskowana( z 40 000 zł na            

17 000 zł) oraz brakiem możliwości pozyskania uzupełniających  środków z innych źródeł. 

Planuje się przeprowadzenie zawodów w randze dwóch gwiazdek z zachowaniem rangi 

eliminacji pucharu świata. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 


