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Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017: 
 

Lp 

 

Zgłaszający 

 

Punkt w Programie Propozycja zmiany Odpowiedź 

1.   

Wielkopolska 

Rada Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

 

§ 4 ust. 2 (Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi może być realizowana poprzez:)  

 

Dopisać pkt 20 w brzmieniu „Wsparcie 

realizacji zadań w postaci regrantingu”. 
Biuro Prawne Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego rekomenduje, aby 

zaproponowany przez WRDPP zapis: „Wsparcie 

realizacji zadań w postaci regrantingu”, 

rozbudować o podanie definicji terminu 

regrantingu, w następujący sposób: „Wsparcie 

realizacji zadań w postaci regrantingu, rozumianego 

jako mechanizm, w ramach którego środki 

otrzymane w formie dotacji przez jeden podmiot, są 

przekazywane innym podmiotom w formie 

grantów”. 

2.   

Wielkopolska 

Rada Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

§ 4 ust. 3 tj. „Szczególną formą współpracy SWW  

z organizacjami pozarządowymi jest współpraca  

w ramach Wielkopolskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, której celem jest tworzenie 

oraz monitoring standardów współpracy 

administracji z organizacjami i podmiotami 

działającymi w zakresie pożytku publicznego  

w Województwie Wielkopolskim” 

 

Po słowie „Wielkopolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego” 

postawić kropkę i usunąć pozostałą 

część zdania. 

Biuro Prawne Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego opiniuje 

pozytywnie propozycję WRDPP. Propozycja ta jest 

zgodna z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

3.   

Wielkopolska 

Rada Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

§ 6 ust. 9 Ochrona i promocja zdrowia  Dopisać punkt 4 w brzmieniu: 

„Promowanie i wspieranie działań na 

rzecz poprawy jakości życia osób  

z chorobami przewlekłymi.”. 

 

 

Departament Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego opiniuje pozytywnie propozycję 

WRDPP dotyczącą dopisania nowego zadania pod 

nazwą „Promowanie i wspieranie działań na rzecz 

poprawy jakości życia osób z chorobami 

przewlekłymi” do Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
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 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2017. W przypadku działań 

jednorocznych w obszarze ochrony i promocji 

zdrowia w ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

projekcie budżetu na rok 2017 zabezpieczono 

kwotę 30 000 zł. Wpisanie nowego zadania pod 

nazwą „Promowanie i wspieranie działań na rzecz 

poprawy jakości życia osób z chorobami 

przewlekłymi” do Programu na rok 2017 jest 

możliwe, jednakże będzie to oznaczać konieczność 

zmniejszenia puli środków na realizację  innych 

zadań, w tym otwartych konkursów ofert. 

 

4.   

Wielkopolska 

Rada Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

§ 11 pkt 3 tj. „przy wyborze najkorzystniejszych 

ofert brane pod uwagę będą:” w ppkt. e tj: 

„proponowana jakość wykonania zadania  

i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie 

realizowane zadanie” 

Wykreślić „proponowana jakość 

wykonania zadania i”,  

a zostawić jedynie „kwalifikacje osób, 

przy udziale których będzie realizowane 

zadanie”. 

Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego opiniuje pozytywnie propozycję 

WRDPP.  

 

 

 

 


