
  
UCHWAŁA Nr 145 / 2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 grudnia 2018 roku 

 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzania  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w latach 2019-2023. 

 
 

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 i 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 

1. Zatwierdza się do realizacji w formie powierzenia zadanie zlecone z dziedziny kultury fizycznej 
w latach 2019-2023 na kwotę 25 602 200 zł z podziałem na poszczególne lata oraz podmiot 
realizujący przedmiotowe zadanie określony szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadania zlecone z dziedziny kultury fizycznej 
w latach 2019-2023 na łączną kwotę 7 761 200 zł z podziałem na poszczególne lata oraz 
imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań, zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zatwierdza się zadanie oraz podmiot, któremu nie udziela się dotacji, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 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. 


