
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2015. 

 

 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 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. Zgodnie  

z art. 5a ust. 1 ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji projektów aktów prawa 

miejscowego, istnieje obowiązek przeprowadzenia konsultacji rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

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. 

W związku z powyższym na mocy Uchwały nr Uchwale Nr 4875/2014 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje, których 

przedmiotem był projekt „Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2015”. Zakończenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

realizowanych w formie przyjmowania uwag na adres e-mailowy: pozytek@umww.pl oraz 

poprzez przesłanie wypełnionych formularzy do siedziby Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wyznaczono na dzień 5 września 2014 r. 

włącznie.  

Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie 

internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl, na stronie portalu 

„Wielkopolskie Wici” www.wielkopolskiewici.pl oraz na stronie www.ngo.pl.  

mailto:pozytek@umww.pl
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W konsultacjach wzięło udział 10 organizacji pozarządowych, które zgłosiły w sumie  

54 uwagi i propozycje - wszystkie zostały przekazane do rozpatrzenia do właściwego 

merytorycznie departamentu/jednostki. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał 

Departament Organizacyjny i Kadr. 

 

Lista organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach: 

1. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, 

3. Stowarzyszenie Pomocy „Inny Dom” w Poznaniu, 

4. Krajowe Stowarzyszenie Resocjalizacji, 

5. Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych „Wielkopomoc”, 

6. TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, 

7. Fundacja „Odzew”, 

8. WCPB – Monar Markot Rożnowice, 

9. TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Trzemesznie, 

10. Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie.   


