
  

UCHWAŁA Nr 5970 / 2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11  października 2018 roku 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia  

zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 

fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w roku 2018 (doposażenie 

w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową) 

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

województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art.11 ust.1 pkt.2) i ust.2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz.450 
z późn. zm.), uchwały nr XXXVII/888/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
23 października 2017 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 wraz z późniejszymi zmianami oraz 
uchwały nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku 
w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 

Zatwierdza się do realizacji w formie powierzenia zadanie zlecone z dziedziny kultury fizycznej na 
rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego na kwotę 
62 500 zł oraz imienny wykaz podmiotów realizujących przedmiotowe zadanie określone 
szczegółowo w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowach. 
 

§ 3 

 

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

§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 5970 / 2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 października 2018 roku 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia  

zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 

fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w roku 2018 (doposażenie 

w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową) 
 

 

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 2018 r., 
poz.913 z późn. zm.), uchwały nr XXXVII/888/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 wraz z późniejszymi zmianami oraz 
uchwały nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku 
w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018. 

 
 

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy 
i rozwoju bazy sportowej w roku 2018 (doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież 
sportową), do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu złożono 11 ofert, z których wszystkie 
spełniły wymogi formalne konkursu.  

 

Na posiedzeniu w dniu 8 października 2018 roku Komisja Konkursowa oceniła 
i zaproponowała Zarządowi Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania wszystkie 
11 ofert. 
 

Wszyscy oferenci oraz złożone przez nich oferty wybrane w postępowaniu 
konkursowym w dniu 8 października 2018 roku spełniają wymogi określone w ustawie  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2018 oraz  
w ogłoszeniu konkursowym zatwierdzonym uchwałą Nr 5816/2018 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018. 

 
Środki na realizację przedmiotowego zadania w roku 2018 zostały zaplanowane w: 
Dz.926 rozdz.92605 § 2360



 

 

Załącznik do Uchwały                                         
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

nr 5970 /2018 z dnia  11 października 
2018 roku 

 

Zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, w dziedzinie kultury fizycznej,  

wybrane w wyniku otwartego konkursu ofert, realizowane w formie powierzenia 
 

Oferty spełniają 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 31 sierpnia 2018 r.  

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

Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy 

w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (w sportach zimowych, halowych i letnich). 
 

 

Lp. 

Nr i Data 

wpływu  

oferty 

D
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sc
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Nazwa Oferenta Nazwa zadania Miejsce 
Koszt ogólny 

zadania  

Wnioskowana 

kwota 

Wysokość 

przyznanej 

dotacji         

               

Liczba 

uzyskanych 

punktów                     

w 

postępowaniu 

konkursowym 

1 
202; 

21.09.2018 

w
ie

lo
d

ys
cy

p
lin

o
w

a 

Wojskowy Klub 
Sportowy "Grunwald" 

Poznań 

Doposażenie w sprzęt sportowy                 
i specjalistyczną odzież sportową 
na potrzeby szkolenia w kategorii 

junior młodszy w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską Olimpiadą 
Młodzieży (w sportach zimowych, 
halowych i letnich) zawodników 

WKS Grunwald Poznań. 

Poznań 16 800,00 16 800,00 4 000,00 74 

2 
199; 

21.09.2018 ju
d

o
 Klub Sportowy 

"Akademia Judo" 
w Poznaniu 

Specjalistyczna odzież sportowa               
do Judo 

Poznań 6 750,00 5 000,00 1 000,00 87 



3 
192; 

11.09.2018 

w
ie

lo
d

ys
cy

p
lin

o
w

a 

Klub Sportowy 
Akademickiego 

Związku Sportowego 
Akademii Wychowania 

Fizycznego im. 
Eugeniusza 
Piaseckiego 
w Poznaniu 

Doposażenie w sprzęt sportowy                
i specjalistyczną odzież sportową 
na potrzeby szkolenia w kategorii 

junior młodszy w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską Olimpiadą 
Młodzieży (w sportach zimowych, 

halowych i letnich). 

Poznań 15 050,00 15 050,00 15 000,00 80 

4 
196; 

21.09.2018 za
p

as
y 

Klub Sportowy 
"Sobieski" w Poznaniu 

Poprawa i rozwój bazy sportowej 
(doposażenie w sprzęt sportowy 

i specjalistyczną odzież sportową)  
Poznań 14 970,00 13 470,00 3 000,00 78 

5 
201; 

21.09.2018 

w
ie

lo
d

ys
cy

p
lin

o
w

a 

Klub Sportowy 
"Warta” w Poznaniu 

Doposażenie w sprzęt sportowy     
i specjalistyczną odzież sportową 
na potrzeby szkolenia w kategorii 

junior młodszy  
w dyscyplinach objętych 

Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży 
(w sportach zimowych, halowych 

i letnich). 

Poznań 11 140,00 11 140,00 5 000,00 71 

6 
193; 

14.09.2018 

sz
er

m
ie

rk
a 

Koniński Klub 
Szermierczy w Koninie 

Doposażenie w sprzęt sportowy            
i specjalistyczną odzież sortową na 
potrzeby szkoleniowe zawodników 

KKSz w kategorii junior młodszy 

Konin 23 250,00 23 250,00 6 500,00 78 

7 
194; 

20.09.2018 

ko
la

rs
tw

o
 

Kolarski Klub 
Sportowy w Gostyniu 

Doposażenie w sprzęt sportowy                
i specjalistyczną odzież sportową 
na potrzeby szkolenia w kategorii 

junior młodszy w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską Olimpiadą 
Młodzieży (w sportach zimowych, 

halowych i letnich). 

Gostyń 9 180,00 9 180,00 5 000,00 69 



8 
197; 

20.09.2018 

p
iłk

a 
n

o
żn

a Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 

"Kolejorz"                      
w Poznaniu 

Doposażenie w sprzęt sportowy                  
i specjalistyczną odzież sportową 
na potrzeby szkolenia w kategorii 

junior młodszy w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską Olimpiadą 
Młodzieży (w sportach zimowych, 

halowych i letnich). 

Poznań 13 730,00 13 030,00 2 000,00 76 

9 
200; 

21.09.2018 
w

ie
lo

d
ys

cy
p

lin
o

w
a 

Organizacja 
Środowiskowa 
Akademickiego 

Związku Sportowego 
w Poznaniu  

Doposażenie w sprzęt sportowy              
i specjalistyczną odzież sportową 
na potrzeby szkoleniowe sekcji 
sportowych w kategorii junior 

młodszy. 

Poznań 16 000,00 16 000,00 16 000,00 66 

10 
195; 

21.09.2018 

ko
la

rs
tw

o
 

Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie w Kaliszu 

Doposażenie w sprzęt sportowy                
i specjalistyczną odzież sportową 

na potrzeby szkoleniowe 
w kategorii junior młodszy 
w dyscyplinach objętych 

Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży 
 (w sportach zimowych, halowych 

i letnich) 

Kalisz 9 300,00 9 300,00 3 000,00 77 

11 
198; 

21.09.2018 za
p

as
y 

Ludowy Klub Sportowy 
"Ceramik" Krotoszyn 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
w formie powierzenia zadania 

publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie 

kultury fizycznej na rzecz poprawy 
i rozwoju bazy sportowej w roku 

2018 (doposażenie w sprzęt 
sportowy i specjalistyczną odzież 

sportową) 

Krotoszyn 12 000,00 12 000,00 2 000,00 69 

 
   RAZEM: 148 170,00 144 220,00 62 500,00 

 

  


