ZARZĄDZENIE NR 587/17
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018”

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 673
i 1909) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018”, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów komórek organizacyjnych Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu oraz kierowników rządowej administracji zespolonej
w województwie wielkopolskim do wdrożenia i stosowania Programu, o którym mowa w § 1,
zgodnie z zakresem działania.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffman
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Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1960; z 2016 r. poz. 1948, 2260; z 2017 r. poz. 935, 976, 1475, 1566

Uzasadnienie

Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nałożono na wojewodę
obowiązek przyjęcia, w drodze zarządzenia, rocznego lub wieloletniego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi. oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Zgodnie z art. 5b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przyjęcie Programu następuje po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi. oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
W związku z powyższym na stronie internetowej Urzędu, w dniach od 13 do 27
listopada, zamieszczono projekt Programu celem zgłaszania uwag do jego treści. W okresie
konsultacji wpłynęły dwie propozycje dot. wskazanych w Rozdziale VI Priorytetowych zadań
publicznych, które nie zostały uwzględnione.
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.

Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
(-) Łukasz Krysztofiak

