Samorząd Województwa skutecznie wspiera sport.
Milionowe umowy podpisane !
11 stycznia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego oraz Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego podpisali z przedstawicielami najważniejszych partnerów sportowych województwa
umowy wieloletnie – po raz z pierwszy 5-letnie - na realizację zadań związanych ze sportem
wyczynowym i powszechnym oraz dotyczących sportu osób z niepełnosprawnościami.
„Przeszło 33 miliony złotych od Samorządu Województwa na rozwój sportu w Wielkopolsce oznacza
dla niego dobry klimat! Dziś podpisaliśmy pięcioletnie umowy z naszymi najważniejszymi partnerami
na realizację zadań związanych ze sportem wyczynowym i powszechnym oraz dotyczących sportu
osób z niepełnosprawnościami. Przed laty zdecydowaliśmy się na politykę systemową służącą
stabilności finansowej sportu i to działa! Pokazują to wyniki naszych sportowców na krajowych i
międzynarodowych
arenach!”
podkreślił
Marszałek
Marek
Woźniak.
W 2005 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako pierwszy i jedyny w Polsce zawarł
wieloletnie umowy z najważniejszymi sportowymi partnerami, zarówno w sporcie wyczynowym,
powszechnym oraz sporcie osób z niepełnosprawnościami. Praktyka takiej formy współpracy była
kontynuowana w następnych latach. W roku 2019 umowy wieloletnie zostaną podpisane po raz piąty,
ale po raz pierwszy zostaną zawarte na 5 lat, czyli na czas trwania całej kadencji Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego.
Podczas
piątkowego
spotkania
umowy
podpisali:
Paweł
Szczepaniak,
Prezes
Zarządu
Wielkopolskiego
Stowarzyszenia
Sportowego
Zdzisław
Urbańczyk,
Prezes
Szkolnego
Związku
Sportowego
WIELKOPOLSKA
- Tadeusz Tomaszewski, Przewodniczący Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
- Tomasz Szponder, Prezes Organizacji Środowiskowej Akademicki Związek Sportowy
Romuald
Schmidt,
Prezes
Stowarzyszenia
Sportowo-Rehabilitacyjnego
START
- Natalia Nowak, Dyrektor Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie –
Poznań
- Katarzyna Witman-Dziurla, Prezes Uczniowskiego Międzyszkolnego Klub Sportowego
Niesłyszących.
Podmiot,
wysokość
przyznanej
dotacji,
nazwa
zadania:
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu; 25 602 200 zł; Organizacja szkolenia i
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski
system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych
prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium
wyników
osiąganych
w
tym
systemie;
- Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska w Poznaniu; 2 882 100 zł; Organizacja szkolenia dzieci i
młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie ogólnowojewódzkim, organizacja
rywalizacji sportowej szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska
szkolnego
Wielkopolski
w
zawodach
wojewódzkich
i
ogólnopolskich;
- Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu; 2 703 600 zł;
Organizacja przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS szkolenia zawodników oraz
upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej
reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie ogólnowojewódzkim oraz udział
reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i
ogólnopolskich;
- Organizacja Środowiskowa Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu; 731 200 zł; Akademickie
Mistrzostwa
Wielkopolski;
- Stowarzyszenie Sportowo- Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu; 622 900 zł; „Startujmy Razem”;
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Poznań; 322 700 zł;
Upowszechnianie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami oraz wśród tych osób, organizacja
rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach
sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób
z
niepełnosprawnościami;
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących Poznań; 264 000 zł; Upowszechnianie
sportu wśród osób niepełnosprawnych, szkolenie zawodników, organizacja rywalizacji sport, udział
reprezentantów środowiska osób niepełnosprawnych w imprezach o wojewódzkim, ogólnopolskim i
międzynarodowym
dla
osób
niepełnosprawnych
niesłyszących
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Konin; 234 700 zł; „Trenuj, startuj,
wygrywaj” (podpisanie umowy w innym terminie).

