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UCHWAŁA NR 3420/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1668 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 organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zwanymi dalej organizacjami), dotyczące projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – 
Zespołu Pałacowo-Parkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaną od momentu opublikowania informacji 
o przeprowadzaniu konsultacji na publikatorach wymienionych w ust. 4, tj. od 1 kwietnia 2021 r. 
do 9 kwietnia 2021 r. włącznie. 

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzone w formie przyjmowania uwag organizacji 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, dostarczonym 
w formie papierowej do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu albo w formie elektronicznej na adres: dk.sekretariat@umww.pl. 

4. Publikacja informacji o przeprowadzaniu konsultacji, o których mowa w ust. 1, zamieszczona zostanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na 
stronie internetowej Urzędu – www.umww.pl   oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” – 
www.wielkopolskiewici.pl. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3420/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1057 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

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. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


