
 

 

Uchwała Nr 873/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 lipca 2011 roku 
 
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert na realizację,  
w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu 
działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2011 roku pn. „Szkolenia  
z zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w Województwie 
Wielkopolskim”. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 12 „Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi  
w sferze działalności poŜytku publicznego na rok 2011” stanowiącego załącznik do Uchwały  
Nr LI/773/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 roku,  
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Powołuje się Komisję Konkursową ds. zaopiniowania ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2011 roku pn. „Szkolenia z zakresu energetyki 
opartej na odnawialnych źródłach energii w Województwie Wielkopolskim” odpowiedzialną 
za dokonanie oceny merytorycznej ofert złoŜonych w otwartym konkursie ofert na realizację, 
w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu 
działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2011 roku pn. „Szkolenia  
z zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w Województwie 
Wielkopolskim” w składzie: 
 

1) Przedstawiciele Zarządu Województwa Wielkopolskiego: 
a) Przewodniczący Komisji: 

Marek Beer – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
b) Sekretarz Komisji: 

Marcin Nurkowski – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
c) Członkowie Komisji: 

- Grzegorz Naranowicz – Naczelnik w Departamencie Organizacyjnym i Kadr, 
- Alicja Matuszewska-Nowak – pracownik Departamentu Organizacyjnego i Kadr, 
- Alicja Nowak – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

2) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających  
w sferze działalności poŜytku publicznego: 
a) Agnieszka Frąckowiak, 
b) Iwona Michniewicz. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 



 

 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 873/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 lipca 2011 roku 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert na realizację,  
w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu 
działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2011 roku pn. „Szkolenia z 
zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w Województwie 
Wielkopolskim”. 
 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję wejścia w Ŝycie ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 234, poz.1536), oraz Uchwały Nr LI/773/10 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 października 2011 roku w sprawie uchwalenia przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego „Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi  

w sferze działalności poŜytku publicznego na rok 2011”. 

 

Zgodnie z § 12 „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności 

poŜytku publicznego na rok 2011” skład Komisji Konkursowej powoływany jest uchwałą 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego jest w pełni uzasadnione. 

 
 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 
 


