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Uchwała Nr XLIV / 1007 /18 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 marca 2018 roku 
 

zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 
 
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 450), Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 

§1 
 

Zmienia się Uchwałę Nr XXXVII / 888 / 17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, 
zmienioną Uchwałą Nr XLI / 969 / 18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
29 stycznia 2018 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2018, w ten sposób, że w Programie współpracy (…), który jest 
załącznikiem do tej Uchwały: 
 
 w § 6 ust. 9 po pkt. 3 dodaje się pkt 4) w brzmieniu: 
„4) realizacja usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego”. 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                                      Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV / 1007 /18      
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 marca 2018 roku 
 

zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 
 
Przyjęcie niniejszej Uchwały stanowi uzupełnienie treści Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2018 przyjętego Uchwałą Nr XXXVII / 888 / 17 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 roku, zmienionego 
Uchwałą Nr XLI / 969 / 18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 
2018 roku, w zakresie zadań wspieranych w obszarze „Promocji zatrudnienia  
i aktywizacji zawodowej”. 
 
Niniejsza Uchwała konsultowana była na zasadach określonych w Uchwale  
Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. oraz 
Uchwale Nr 4942/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego  
2018 r. 
 
Zgodnie z art. 5a ust. 2a ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu uchwały dołączono pisemną opinię 
Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, dotyczącą zmiany Programu. 
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