
1 

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/960/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 
 

 

 

w sprawie przyjęcia projektu „Porozumienia o współpracy między  
Województwem Wielkopolskim Rzeczypospolitej Polskiej i Okręgiem Sibiu Rumunii” 

 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 14 i art. 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2017 roku poz. 2096 tj. ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie ustalenia treści „Porozumienia o współpracy między 

Województwem Wielkopolskim Rzeczypospolitej Polskiej i Okręgiem Sibiu Rumunii” (dalej: 

Porozumienie), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

Projektowana uchwała, o której mowa w § 1, zostanie podjęta po udzieleniu zgody ministra 

właściwego do spraw zagranicznych. 

 

§ 3 

 

Uchwałę oraz projekt Porozumienia, o którym mowa w § 1, przekazuje się zgodnie z art. 77 

ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ministrowi właściwemu 

do spraw zagranicznych celem uzyskania zgody na podjęcie inicjatywy zagranicznej  

i podpisanie Porozumienia. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 5 

 

Traci moc uchwała nr XXXVIII/902/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu „Porozumienia o współpracy między 

Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) i Okręgiem Sibiu (Rumunia)”. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XXXIX/960/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 18 grudnia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia projektu  

„Porozumienia o współpracy między  
Województwem Wielkopolskim Rzeczypospolitej Polskiej i Okręgiem Sibiu Rumunii” 

 

27 listopada 2017 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  

nr XXXVIII/902/17 w sprawie przyjęcia projektu „Porozumienia o współpracy między 

Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) i Okręgiem Sibiu (Rumunia)”. Dzień 

później Rada Okręgu Sibiu przekazała Biuru Współpracy Międzynarodowej UMWW zmieniony 

projekt tekstu porozumienia z poprawkami naniesionymi w tytule oraz preambule przez 

rumuńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w trybie roboczej konsultacji nie zgłosiło zastrzeżeń  

do uwag wniesionych do projektu porozumienia przez stronę rumuńską.  

W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego podjęcia uchwały wszczynającej 

procedurę przyjęcia inicjatywy zagranicznej województwa w trybie art. 77 ustawy  

o samorządzie województwa. 
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