
Uchwała Nr 2727 / 2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2016 roku 

 

w sprawie: zmian do projektu Wieloletniego programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018 zgłoszonych podczas 

przeprowadzonych konsultacji z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego  

i z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486) 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, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Postanawia się przyjąć do projektu Wieloletniego programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018 następujące zmiany: 

1) w § 6 dopisać ust. 7 w brzmieniu „Promocja i wspieranie organizacji wolontariatu  

w Wielkopolsce”, 

2) § 11 pkt. 3 ppkt. e) otrzymuje brzmienie: „kwalifikacje osób, przy udziale których będzie 

realizowane zadanie”. 

 

2. Szczegółowe zestawienie wszystkich propozycji zgłoszonych podczas konsultacji 

społecznych projektu Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018 przez Wielkopolską Radę Działalności 

Pożytku Publicznego wraz z ustosunkowaniem się do nich przez poszczególne departamenty 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, stanowi załącznik do niniejszej 

Uchwały. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 2727 / 2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2016 roku 

 

w sprawie: zmian do projektu Wieloletniego programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018, zgłoszonych podczas 

przeprowadzonych konsultacji z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego  

i z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

Przyjęcie niniejszej Uchwały stanowi odpowiedź na konsultacje społeczne projektu 

Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2017 - 2018, których termin oraz zasady przeprowadzenia zostały 

określone w Uchwale Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 

lipca 2010 r. oraz Uchwale Nr 2583/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 

sierpnia 2016 r.   

W odniesieniu do Wieloletniego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

lata 2017 - 2018:  

1) otrzymano pisemną opinię Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  

2) nie wpłynęła żadna uwaga od organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego. 

 

Szczegółowe zestawienie wszystkich propozycji zgłoszonych podczas konsultacji 

społecznych projektu Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018 przez Wielkopolską Radę Działalności 

Pożytku Publicznego wraz z ustosunkowaniem się do nich przez poszczególne departamenty 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, stanowi załącznik do niniejszej 

Uchwały. 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uznaje propozycje zawarte w §1 niniejszej Uchwały.  
 

 
 

   

  Sekretarz 

Województwa Wielkopolskiego 

            Adam Habryło 

  



Załącznik do Uchwały Nr 2727 / 2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2016 r.  
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Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018: 

 

Lp 

 

Zgłaszający 

 

Punkt w Programie Propozycja zmiany Odpowiedź 

1.   

Wielkopolska 

Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

 

§ 6 ust. 2 Ochrona i promocja zdrowia  Dopisać punkt 3 w brzmieniu: 

„Promowanie i wspieranie działań na 

rzecz poprawy jakości życia osób  

z chorobami przewlekłymi.” 

 

Departament Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego rekomenduje aby zapis ten 

został ujęty tylko w jednorocznym Programie. 

W ramach Wieloletniego programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2017 – 2018 

planuje się realizację trzech działań we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

Promowanie i wspieranie działań na rzecz 

zdrowia psychicznego mieszkańców 

Wielkopolski; Działania na rzecz poprawy 

jakości życia w sferze psychospołecznej osób 

żyjących z HIV w ramach „Harmonogramu 

realizacji Krajowego Programu Zwalczania 

AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV 

opracowanego na lata 2017-2021” oraz 

Wsparcie dla osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i 

ich rodzin. Działania te prowadzone były 

wcześniej w formie projektów rocznych w 

ramach jednorocznych Programów współpracy, 

stąd doświadczenia w ich realizacji pozwalają 



Załącznik do Uchwały Nr 2727 / 2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2016 r.  
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na kontynuację ich w formie wieloletniej.  

Z tego względu na obecnym etapie opiniuje 

negatywnie wpisywanie dodatkowych 

priorytetów do programu wieloletniego. 

2.   

Wielkopolska 

Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

§ 6  Dodać ust. 7 w brzmieniu „Promocja  

i wspieranie organizacji wolontariatu  

w Wielkopolsce” 

Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego opiniuje pozytywnie 

propozycję WRDPP. 

3.   

Wielkopolska 

Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

§ 11 pkt 3 tj. „przy wyborze 

najkorzystniejszych ofert brane pod uwagę 

będą:”  w ppkt. e): „proponowana jakość 

wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy 

udziale których będzie realizowana zadanie” 

Wykreślić „proponowana jakość 

wykonania zadania i”, a pozostawić 

jedynie „kwalifikacje osób, przy 

udziale których będzie realizowane 

zadanie” 

Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego opiniuje pozytywnie 

propozycję WRDPP. 

 

 

 

 


