
Uchwała nr 33/2018  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 7 grudnia 2018 roku 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w latach 2019 – 2023 (projekty). 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), uchwały nr LI/1151/18 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: 
uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023, uchwały 
nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 
2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne z późniejszymi zmianami oraz uchwały 
nr 6111/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 roku 
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, 
realizując Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego na rok 
2019 i lata następne oraz budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w latach 2019 - 2023 w dziedzinie kultury 
fizycznej na łączną kwotę 2 228 200,00 zł*, z tego: 

1) w roku 2019: 405 000,00 zł, 

2) w roku 2020: 424 200,00 zł*, 

3) w roku 2021: 444 500,00 zł*, 

4) w roku 2022: 466 000,00 zł*, 

5) w roku 2023: 488 500,00 zł*. 
* Wysokość dotacji przekazanej w latach 2020 - 2023 jest uzależniona od wysokości 
środków finansowych zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego  
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione  
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

§ 2 

Treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona 
zostanie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
2) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 



§ 3 

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

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie  
do uchwały nr 33/2018  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 grudnia 2018 roku 

Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2019 – 2023 (projekty) jest realizacją ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr LI/1151/18 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: 
uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023. 

Zgodnie z ww. uchwałą Samorząd Województwa Wielkopolskiego powierza  
i wspiera w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację priorytetowych zadań 
publicznych w latach 2019 - 2023 we współpracy z organizacjami pozarządowymi,  
o których mowa w § 6 ust. 3 pkt. 5) – 7) „Wieloletniego Programu współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 
2019 - 2023”. 

Konkursem zostały objęte działania z dziedziny kultury fizycznej, tj.: 

1) organizacja Wielkopolskiego Turnieju Orlika na boiskach wybudowanych  
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, pt.: 

„ organizacja X edycji „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2019” na boiskach 
wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ”, 

2) organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych o tytuł Grand Prix 
Wielkopolski w różnych dyscyplinach sportu powszechnego, tj.: 

a) w bieganiu na dystansie półmaratonu, pt.: 

„ organizacja cyklu imprez biegowych pn. „Grand Prix Wielkopolski  
w Półmaratonie 2019” ”, 

b) w pływaniu długodystansowym, pt.: 

„ organizacja cyklu imprez pływackich pn. „Grand Prix Wielkopolski  
w Pływaniu Długodystansowym 2019” ” 

3) organizacja lub wspieranie organizacji cyklu imprez sportowych pn. Wielkopolskie 
Czwartki Lekkoatletyczne, pt.: 

„Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne”. 

W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne zmierzające do pełniejszego 
zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa 
wielkopolskiego, a w szczególności do: 
 upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci  

i młodzieży, w tym poprawy stanu ich zdrowia i sprawności fizycznej, 
zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych poprzez 
aktywny wypoczynek, jak również zmierzające do efektywnego wykorzystania 
infrastruktury sportowej, 



 upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród osób dorosłych. 

Szczególnym celem konkursu na organizację „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2019” 
jest: 

 promocja obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu rządowo-
samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, 

 zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży na obiektach wybudowanych 
w Województwie Wielkopolskim w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, 

 wyłonienie najlepszych w województwie wielkopolskim: 
 drużyn chłopięcych - w dyscyplinach: piłki nożnej i koszykówki 3 x 3/streetballu, 
 drużyn dziewczęcych - w co najmniej jednej z dyscyplin: piłki nożnej, 

koszykówki 3 x 3/streetballu i piłki siatkowej plażowej. 

Szczególnym celem konkursu na organizację „Wielkopolskich Czwartków 
Lekkoatletycznych” jest: 

 promocja obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu rządowo-
samorządowego „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki 
lekkoatletyczne”)”, 

 zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży na obiektach wybudowanych 
w Województwie Wielkopolskim w ramach Programu rozwoju infrastruktury 
lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”)”. 

Wydatki na lata 2019 – 2023 zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne. 

Wydatki na rok 2019 zostały zaplanowane w budżecie Województwa 
Wielkopolskiego w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360. 

Wysokość dotacji przekazanej w latach 2020 - 2023 jest uzależniona od wysokości 
środków finansowych zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego  
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione  
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

Mając na względzie powyższe oraz ustawowy obowiązek współpracy 
samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, podjęcie niniejszej uchwały  
jest konieczne i w pełni uzasadnione. 


