
  
UCHWAŁA Nr 315 / 2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  8 lutego 2019 roku 

 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia 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 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 III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 roku 
w sprawie: 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 

Zatwierdza się do realizacji w formie powierzenia zadania zlecone z dziedziny kultury fizycznej 
w latach 2019-2023 na kwotę 2 228 200 zł z podziałem na poszczególne lata oraz podmioty 
realizujące przedmiotowe zadania określone szczegółowo w załącznikach 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  315 / 2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  8 lutego  2019 roku 
 

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

 
 

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. 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. 

 
Wśród zakresów zadań wymienionych w uchwale nr 33/2018 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2018 r., niniejsza uchwała obejmuje zadania, wymienione 
w załączniku do ww. uchwały: w pkt. II. C. pkt.1-4.: 
 
 

lp. 
z ogłoszenia 

konkursowego 
Nazwa zadania 

Kwota dotacji 
w roku 2019 

w zł. 

II.C.1 
Organizacja X edycji „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2019” 

na boiskach wybudowanych w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012” 

 
140 000,00 zł 

 
Planowane 

wydatki w roku 
2020 

Planowane 
wydatki w roku 

2021 

Planowane 
wydatki w roku 

2022 

Planowane 
wydatki w roku 

2023 

Planowane 
wydatki w latach 

2019 – 2023 
145 600,00 zł  151 400,00 zł 157 500,00 zł 163 800,00 zł 758 300,00 zł 

 
 
 

lp. 
z ogłoszenia 

konkursowego 
Nazwa zadania 

Kwota dotacji 
w roku 2019 

w zł. 

II.C.2 Organizacja cyklu imprez biegowych 
pn. „Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2019” 

95 000,00 zł 

 
Planowane 

wydatki w roku 
2020 

Planowane 
wydatki w roku 

2021 

Planowane 
wydatki w roku 

2022 

Planowane 
wydatki w roku 

2023 

Planowane 
wydatki w latach 

2019 – 2023 
98 800,00 zł 102 800,00 zł 106 900,00 zł 111 100,00 zł 514 600,00 zł 

 
 
 
 



  lp. 
z ogłoszenia 

konkursowego 
Nazwa zadania 

Kwota dotacji 
w roku 2019 

w zł. 

II.C.3 Organizacja cyklu imprez pływackich 
pn. „Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2019” 

50 000,00 zł 

 
Planowane 

wydatki w roku 
2020 

Planowane 
wydatki w roku 

2021 

Planowane 
wydatki w roku 

2022 

Planowane 
wydatki w roku 

2023 

Planowane 
wydatki w latach 

2019 – 2023 
55 000,00 zł 60 500,00 zł 66 600,00 zł 73 200,00 zł 305 300,00 zł 

 
 

  lp. 
z ogłoszenia 

konkursowego 
Nazwa zadania 

Kwota dotacji 
w roku 2019 

w zł. 
II.C.4 Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne 120 000,00 zł 

 
Planowane 

wydatki w roku 
2020 

Planowane 
wydatki w roku 

2021 

Planowane 
wydatki w roku 

2022 

Planowane 
wydatki w roku 

2023 

Planowane 
wydatki w latach 

2019 – 2023 
124 800,00 zł 129 800,00 zł 135 000,00 zł 140 400,00 zł 650 000,00 zł 

 
W ogłoszeniu konkursowym określono, że realizacja ww. zadań rozpocznie się nie wcześniej niż 
1 marca 2019 roku a skończy nie później niż 31 grudnia 2023 roku.  
 
W wyniku ogłoszonego konkursu na ww. zadania, do Urzędu Marszałkowskiego  
w Poznaniu złożono 4 oferty, z czego wszystkie spełniły wymogi formalne.  
 
Komisja Konkursowa, na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 roku, wybrała i zaproponowała 
Zarządowi Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania wszystkie 4 oferty – po jednej na 
każde z wyszczególnionych w ogłoszeniu konkursowym zadanie. 
 
Oferty zostały merytorycznie ocenione za pośrednictwem generatora ofert  
i sprawozdań w systemie witkac.pl .  
 
Wszyscy oferenci oraz złożone przez nich oferty wybrane w postępowaniu konkursowym w dniu 
30 stycznia 2019 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 2019 oraz w ogłoszeniu konkursowym zatwierdzonym uchwałą Nr 
33/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie 
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2019-2023 (projekty). 

 
Środki na realizację przedmiotowych zadań w roku 2019 zostały zaplanowane w: 
Dz.926 rozdz.92605 § 2360. 


