
 
UCHWAŁA NR   3270  / 2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia  18  lutego 2021 roku 

 

w sprawie: powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków złożonych w ramach naboru 

wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, 

realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku  

w ramach Programu „Szatnia na Medal”. 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz  pkt 4 Regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie 

zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa 

wielkopolskiego w 2021 roku w ramach Programu „Szatnia na Medal”, stanowiącego załącznik 

do  uchwały nr 2959/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury 

sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku  

w ramach Programu „Szatnia na Medal”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Powołuje się Komisję ds. zaopiniowania wniosków złożonych w ramach naboru wniosków na 

dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy 

województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach Programu „Szatnia na Medal”,  

w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji 

 Tomasz Wiktor – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki,  

2. Sekretarz Komisji 

 Adam Wysocki – Starszy Inspektor w Departamencie Sportu i Turystyki, 

3. Członkowie Komisji 

 Mariusz Kubiak – Zastępca Dyrektora Departamentu, 

 Maria Skrodzka – Starszy Inspektor w Oddziale Sportu. 

 Dariusz Pietranis – Starszy Inspektor w Oddziale Sportu, 

§ 2 

1. Komisja jest odpowiedzialna za: 

a) sporządzenie listy rankingowej wniosków złożonych w naborze wniosków na 

dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez 

samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach Programu „Szatnia 

na Medal”, 

b) przedłożenie propozycji rozstrzygnięcia naboru, o którym mowa wyżej, do 

zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 



§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do uchwały nr 3270  /2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Z dnia  18  lutego 2021 roku 
 

w sprawie: powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków złożonych w ramach naboru 

wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, 

realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku  

w ramach Programu „Szatnia na Medal”. 

 
Uchwałą nr 2959/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, 
realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach 
Programu „Szatnia na Medal”. 
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołuje Komisję, w celu sporządzenia rankingu 
wniosków, zgodnie z zapisami pkt 4 przyjętego ww. uchwałami Regulaminu naboru wniosków. 
 
Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni 
uzasadnione. 
 
 

Jacek Bogusławski 

Członek Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr 3270 /2021  
 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Z dnia 18 lutego 2021 roku   

   
 

Regulamin pracy Komisji ds. zaopiniowania wniosków złożonych w ramach naboru wniosków na 
dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy 

województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach Programu „Szatnia na Medal”. 
 

1. Niniejszy Regulamin ustala zasady pracy Komisji ds. zaopiniowania wniosków złożonych  
w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, 
realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach 
Programu „Szatnia na Medal”, zwanej dalej Komisją. 

2. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
3. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za przeprowadzenie posiedzenia Komisji. 
4. Sekretarz Komisji jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną Komisji, w tym 

sporządzenie protokołu z jej posiedzenia. 
5. Przewodniczący Komisji może powierzyć w swoim zastępstwie prowadzenie posiedzenia 

Komisji Sekretarzowi. 
6. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji Sekretarza, Przewodniczący może 

powierzyć w jego zastępstwie pełnienie tej funkcji innemu powołanemu Członkowi Komisji. 
7. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć osoby nienależące do jej składu, wykonujące 

czynności związane z obsługą administracyjną komisji – bez prawa głosu i bez głosu 
doradczego. 

8. Ze względu na pandemię COVID-19, panującą na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 
powołania niniejszej Komisji, posiedzenie Komisji może odbywać się: 

a. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;  
b. W formie hybrydowej przez organizację posiedzenia w siedzibie UMWW i udział 

Członków Komisji w posiedzeniu zarówno w siedzibie, jak i w formie zdalnej; 
c. Wyłącznie w formie zdalnej. 

Wybór formy posiedzenia, w jakiej zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji konkursowej, 
należy do Przewodniczącego Komisji i zależy on w szczególności od stanu pandemii COVID-10 
w Polsce. 

9. Prace Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa powołanych członków. 
10. Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie oraz osoby wykonujące czynności związane z obsługą 

administracyjną komisji nie otrzymują wynagrodzenia. 
11. Do zadań Komisji należy 

a. Sporządzenie rankingu wniosków  złożonych w ramach naboru wniosków na 
dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez 
samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach Programu „Szatnia 
na Medal”, 

b. przedłożenie propozycji rozstrzygnięcia naboru, o którym mowa wyżej, do 
zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

12. Ranking sporządzony jest zgodnie z zapisami kryteriami określonymi szczegółowo w pkt 4 
Regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, 
realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach 
Programu „Szatnia na Medal”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 2959/2020 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 roku. 

13. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji. 

14. Załączniki do niniejszego protokołu stanowią: 

a. Lista osób obecnych na posiedzeniu, 
b. Lista rankingowa, 

 


