
Uchwała Nr XI/297/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 października 2015 roku 

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.), Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uchwala się Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XI/297/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 października 2015 roku 

 

w sprawie: uchwalenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016. 

 

 

Konieczność uchwalenia programu wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, 

poz. 1118 ze zm.), który stanowi, że „organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony  

w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3”.  

 

Wyżej wymieniony Program konsultowany był na zasadach określonych  

w Uchwale Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

5 lipca 2010 r. oraz Uchwale Nr 935/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 13 sierpnia 2015 r. 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi reguluje formy, obszary oraz 

zasady współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami 

sektora pozarządowego. Po jego uchwaleniu możliwe będzie ogłaszanie otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań zlecanych przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego organizacjom pozarządowym w 2016 roku oraz realizowanie innych 

form współpracy wymienionych w niniejszym Programie.  

 


