
Uchwała nr 5964/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 grudnia 2022 roku 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki 
i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 
2023. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 11 ust. 1 pkt. 1) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn.zm.), 
uchwały nr XLVI/911/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 
2022 roku  w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2023 oraz uchwały nr 5824/2022 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie: projektu uchwały 
budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok, realizując budżet Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2023, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w roku 2023 w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz 
poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej na kwotę 200 000,00 zł. 

§ 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 5964/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 grudnia 2022 roku 

Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 
2023 jest realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn.zm.) oraz uchwały nr XLVI/911/22 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku w sprawie: uchwalenia 
Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2023. 

Zgodnie z ww. uchwałą Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera w sferze 
zadań publicznych „turystyka i krajoznawstwo”, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 19 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację priorytetowego zadania 
publicznego  w rok 2023 we współpracy z organizacjami pozarządowymi, o którym mowa 
w § 6 ust. 7 pkt. 6)  „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2023”. 

Konkursem zostały objęte działania z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn.: 
„Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków 
turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego”. 

 

W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta realizacji zadań publicznych 
zmierzających do poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej spełniającej ważną rolę dla 
mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz turystów przybywających do województwa 
wielkopolskiego.  

Wydatki na rok 2023 zostały zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego 
w dziale 630 rozdziale 63003 § 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. 
 


