
Uchwała nr 390/2019  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 lutego 2019 roku 

w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2019 (programy Ministerstwa Sportu i Turystyki). 

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 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/1150/18 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019 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 budżet Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2019, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury fizycznej 
na łączną kwotę 200 000,00 zł. 

§ 2 

Treść ogłoszeń, stanowiących załączniki nr 1 i 2 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 390/2019  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 lutego 2019 roku 

Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert  
na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2019 (programy Ministerstwa Sportu i Turystyki) 
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/1150/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 
2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

Zgodnie z ww. uchwałą Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera  
w sferach zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację priorytetowych zadań 
publicznych w roku 2019 we współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których 
mowa w § 6 ust. 7 pkt. 2) „Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 

Konkursem zostały objęte działania z dziedziny kultury fizycznej, w tym: 

1) w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zadanie publiczne pn.: 

„Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez 
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży  
na terenie województwa wielkopolskiego”. 

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, rozwijania i podnoszenia 
sprawności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia 
potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek, zachęcenia  
do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego  
i aktywnego stylu życia, jak również zmierzające do efektywnego wykorzystania 
infrastruktury sportowej, 

 zmierzające do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej  
w Wielkopolsce. 

Ponadto szczególnym celem konkursu jest współdziałanie i dofinansowanie 
„Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez 
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, 
ogłoszonego decyzją nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 października 
2018 roku w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach 
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 
sportu dzieci i młodzieży (Dz.Urz. MSiT z 2018 r. poz. 72), na podstawie  
§ 8 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 roku  



w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1801). 

2) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zadanie publiczne pn.: 

„Program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” na terenie województwa 
wielkopolskiego”. 

W konkursie zostanie wybrane zadanie 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, w tym 

poprawy stanu ich zdrowia, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, 
zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych 
poprzez aktywny wypoczynek, zachęcenia do systematycznego uprawiania 
sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia, jak również 
zmierzające do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej, 

 nabycia podstawowych umiejętności pływania. 

Ponadto szczególnym celem konkursu jest współdziałanie i dofinansowanie 
Programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać”, ogłoszonego decyzją 
nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2018 roku w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć 
sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania 
„Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” (Dz.Urz. MSiT z 2018 r. poz. 69)  
w załączniku nr 2, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 
18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2222). 

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

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. 


