
  

Uchwała Nr 345/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 lutego 2019 roku 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
zmieniającej Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019. 

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

(t.j: Dz. U. z 2018, poz. 913 ze zm.) oraz § 6 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 przeprowadzić konsultacje z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Program 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, która 

stanowi załącznik do uchwały. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzone w formie pisemnej opinii 

Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaną w terminie wynikającym  

z art. 41a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ze zm.).  

4. Publikacja informacji o przeprowadzaniu konsultacji, o których mowa  

w ust. 1 zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl oraz na portalu „Wielkopolskie 

Wici” www.wielkopolskiewici.pl. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 136/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej 

Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



  

Uzasadnienie do uchwały Nr 345/2019  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 lutego 2019 roku 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
zmieniającej Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada  

na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek określenia sposobu konsultowania  

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 tej ustawy, na zasadach 

przewidzianych dla konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, przewidziano obowiązek 

przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym 

zmian wprowadzanych do tego dokumentu. 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego  uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia  

5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób 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. 

 

Zgodnie z §6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 

drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji 

informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji. 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 136/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku  

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej 

Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, postanowił 

przeprowadzić konsultacje z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, dotyczące projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Program współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, który stanowił załącznik do ww. uchwały. 

Przed skonsultowaniem z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego ww. projektu Uchwały 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zaistniała konieczność skorygowania wprowadzonych zmian 

w zakresie zadań wspieranych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. Z uwagi na zmianę treści konsultowanej Uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego, konieczna jest aktualizacja ww. uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

W związku z powyższym, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione  

i konieczne. 

  

 



  

 

                                                                                
Załącznik do Uchwały Nr 345/2019                                                                                                         
Zarządu Województwa Wielkopolskiego                                                                                            
z dnia 14 lutego 2019 roku 

             

Uchwała Nr 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia                                  2019 roku 
 

zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 
 
 
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 ze zm.), Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
  §1. 

 
Zmienia się Uchwałę Nr LI/1150/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, w ten sposób, że w Programie 
współpracy (…), który jest załącznikiem do tej Uchwały: 
 
 
1) w §6. ust. 1 dodaje się pkt 9) w brzmieniu: 
„9) tworzenie warunków do inkubowania innowacji społecznych oraz wspieranie innowacji 
społecznych w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.”, 
 
2) w §6. ust. 2 dodaje się pkt 9) w brzmieniu: 
„9) tworzenie warunków do inkubowania innowacji społecznych oraz wspieranie innowacji 
społecznych w obszarze wsparcia rodziny.”, 
 
3) w §6. ust. 3 dodaje się pkt 6) w brzmieniu: 
„6) tworzenie warunków do inkubowania innowacji społecznych oraz wspieranie innowacji 
społecznych w obszarze wsparcia seniorów i ich otoczenia.”, 
 
4) §6. ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej: 
Wsparcie merytoryczne zainteresowanych organizacji pozarządowych w realizacji zadań 
związanych z rynkiem pracy.”, 
 
5) w §6. ust. 15 dodaje się pkt 3) w brzmieniu: 
„3) wydanie publikacji związanych z innowacjami społecznymi realizowanymi  
w Wielkopolsce.”, 
 



  

6) §6. ust. 17 otrzymuje brzmienie: 
„17. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 
1) realizacja otwartych konkursów ofert w ramach „Programu poprawy warunków 

fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”, 
2) organizacja lub współorganizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.” 
 

§2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                               Uzasadnienie do Uchwały Nr              

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia                                            2019 roku 

 
zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 
 
Przyjęcie niniejszej Uchwały stanowi uzupełnienie treści Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019 przyjętego Uchwałą Nr LI/1150/18 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku w zakresie zadań wspieranych w obszarze 
działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz rodziny, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz seniorów, promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej, ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. 
 
 
 
 


