
Uchwała Nr 3623/2017  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  09 maja 2017 roku 

 

 

zmieniająca uchwałę sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  

w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji  

w 2017 roku. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 486.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały nr XXIII/626/16 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 roku w sprawie: uchwalenia Programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz uchwały nr 

XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: 

uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

W Załączniku do Uchwały nr 3114/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2017r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2017 roku wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) pkt XI podp.7 otrzymuje brzmienie: 

 

„Przedmiotowe sprawozdanie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera 

przesyłką poleconą w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu w Punkcie Kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

Sekretariat Departamentu Edukacji i Nauki nie przyjmuje sprawozdań, a o zachowaniu terminu do 

złożenia sprawozdania decyduje data jego wpływu do Punktu Kancelaryjnego Urzędu,  

z zastrzeżeniem, iż termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane 

w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114, 

z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce 

pocztowej operatora publicznego. Sprawozdania przesłane pocztą elektroniczną lub faksem uznaje się 

za niespełniające wymogów formalnych.”  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  3623/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  09 maja 2017 roku 

 

 

zmieniającej uchwałę sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 

wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2017 

roku. 

 

W Załączniku do Uchwały nr 3114/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2017r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2017 roku dokonano zmiany w zakresie 

terminu składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego, porządkującej niniejszy proces. 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


