
 
 

UCHWAŁA NR XIV / 403 / 16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

w sprawie ustalenia projektu zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego 

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit a), w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2015, poz. 
1392 z późn. zm.1) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się następujące zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/201/2003 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Wielkopolskiego (t.j.: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 
2013, poz. 431): 

1) § 38 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

"6) Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego działająca w szczególności w zakresie: 

a)   współudziału  w tworzeniu celowych programów realizujących  zadania polityki zdrowotnej, 

b)   promocji ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowia, w tym profilaktyki uzależnień, 

c)   obronności i bezpieczeństwa publicznego, 

d)   funkcjonowania podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, 

d)    współpracy z organizacjami pozarządowymi," 

2) w §38 po punkcie 6) dodaje się punkt 6a) w brzmieniu: 

"6a) Komisja Rodziny i Polityki Społecznej działająca w szczególności w zakresie: 

a)   polityki społecznej i prorodzinnej, 

b)   monitorowania i kształtowania rynku pracy, 

c)   problematyki funkcjonowania rodziny, 

d)   ochrony praw konsumentów, 

e)   rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

f)   monitorowania programów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie polityki społecznej i rynku pracy, 

g)   oceny funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, 

h)   współpracy z organizacjami pozarządowymi," 

§ 2.  

Projektowane zmiany ustalone w § 1 zostaną wprowadzone w Statucie Województwa Wielkopolskiego  w  drodze  odrębnej  uchwały  podjętej  po 
uzgodnieniu  z  Prezesem Rady Ministrów. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 oraz 1890 



  
 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały nr XIV / 403 / 16 

sejmiku Województwa wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

Proponowane zmiany treści Statutu Województwa Wielkopolskiego mają na celu podzielenie zadań dotychczas realizowanych przez Komisję 
Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz delegowanie ich do tworzonych: Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotowa zmiana ma na celu usprawnienie procedowania ww. ciał. Wobec powyższego podjęcie 
przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


