
Uchwała Nr 1294 / 2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 listopada 2011 roku 
 
w sprawie: zmian do projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi 
w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012 zgłoszonych podczas  
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
działającymi w sferze działalności pożytku publicznego i Wielkopolską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U,  z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 ze zm.)  oraz § 8 ust.2  uchwały Nr XLIX/751/10 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką 
radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Postanawia się przyjąć do Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności 
pożytku publicznego na rok 2012 następujące zmiany : 

 
1) §6 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 

„zwiększanie wsparcia projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz 
kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury” 
 

 
2) W §6 ust. 5 pkt. 11) dodaje się lit. g) w brzmieniu: 

„wspieranie przedsięwzięć mających na celu szeroką edukację społeczną w zakresie 
wiedzy o osobach niepełnosprawnych i tworzonych przez nie wartościach społecznych.” 

 
 

3) §6 ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
„działania na rzecz promowania idei krwiodawstwa, transplantacji i dawstwa narządów” 
 
 

4) §6 ust. 16 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu prowadzenia aktywnego życia w starszym 
wieku” 
 



 
 

5) Po §6 dodaje się §7 w brzmieniu: 
„§7 

 
Zakłada się możliwość realizowania umów wieloletnich, których realizacja rozpoczyna się  
w roku 2012, jeśli wynika ona z przepisów szczególnych, a w szczególności organizowania  
i prowadzenia ośrodków adopcyjnych.” 
 
 
6) Wykreśla się w §6 ust.5 pkt. 9 lit. j). 

 
 

7) Odpowiednio ulega zmianie numeracja kolejnych paragrafów następujących po §7. 
 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

    Wicemarszałek 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1294 / 2011   

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 listopada 2011 roku 

 

 

Przyjęcie niniejszej Uchwały stanowi odpowiedź na konsultacje Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, których termin oraz zasady ich przeprowadzenia zostały 
określone w Uchwale Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  
5 lipca 2010 r. oraz Uchwale Nr 1167/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
6 października 2011 roku.   

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego otrzymał propozycje dotyczące 
Programu Współpracy od 14 organizacji pozarządowych oraz od Wielkopolskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Niniejszą Uchwałą Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego  uznał  propozycje zawarte w § 1 ust 1), 3) oraz 5), których wnioskodawcą 
była Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz w § 1 ust 2) postulowane 
przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” i w § 1 ust 4) postulowane 
przez Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
 

Niniejsze propozycje zostały uzasadnione przez ww. podmioty w następujący sposób: 

1. §6 ust. 1 pkt. 8 – zmianę brzmienia zapisów uzasadniono koniecznością poprawy 
zawartych zwrotów językowych i pełniejszego oddania działania zawartego w tym obszarze.     

2. Dodanie lit. g) §6 ust. 5 pkt. 11) uzasadniono faktem, iż edukowanie m.in. młodzieży 
szkolnej w zakresie wiedzy o twórczych możliwościach osób niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia przyczyni się do tworzenia wspomnianego społeczeństwa zintegrowanego. 

3. Zmiana brzmienia pkt. 2 w §6 ust. 6 wynika z faktu, iż w przypadku promowania idei 
transplantacji i dawstwa narządów nie można pominąć krwiodawstwie, które również 
wymaga promowania w społeczeństwie.   

4. Proponowana zmiana treści §6 ust. 16 pkt. 3 precyzyjniej i we właściwszy sposób odnosi 
się do problemu aktywnego życia w starszym wieku.  

5 i 6. Propozycja dodania §7 i przeniesienia do niego z §6 ust. 5 pkt. 9 lit. j) dot. 
organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych jest uzasadnione zmianą przepisów 
szczególnych, które wymuszają zlecanie zadań z zakresu organizowania i prowadzenia 
ośrodków adopcyjnych w trybie wieloletnim.  

 

Wojciech Jankowiak 

    Wicemarszałek 
 


