
UCHWAŁA NR XXII / 382 / 12  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 25 MAJA 2012 ROKU 
 
 

 
w sprawie podpisania „Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Sao Paulo (Federacyjna Republika 
Brazylii)” 

 
 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 14 i art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Postanawia się podpisad „Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a Miastem Sao Paulo” w brzmieniu, zaakceptowanym przez Ministra Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Uchwałę oraz kopię podpisanego porozumienia, o którym mowa w § 1, przekazuje się 
zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa: 
1) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, 

2) ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
UZASADNIENIE 

 
do Uchwały Nr XXII / 382 / 12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 roku  

w sprawie podpisania „Porozumienia o współpracy między Województwem Wielkopolskim 
(Rzeczpospolita Polska) a miastem Sao Paulo (Federacyjna Republika Brazylii)”. 

 
 
Od 2009 roku UMWW prowadzi współpracę z Brazylią w obszarze gospodarki. Jednym z partnerów 
Województwa Wielkopolskiego w tym zakresie jest Miasto Sao Paulo. W celu sformalizowania 
współpracy Strony wyraziły wolę podpisania oficjalnego porozumienia o współpracy. Projekt tekstu 
„Porozumienia” został ustalony wspólnie ze stroną brazylijską i zaakceptowany przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XX / 333 / 12 z dnia 26 marca 2012 r. 
 
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) tekst projektu umowy o współpracy regionalnej uzyskał dla swojej 
ważności zgodę Ministra Spraw Zagranicznych RP – informacja pismem o sygn. 
DSP/232/7/2012/PG/65858 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Wersja zaakceptowana przez MSZ RP zawiera 
kilka poprawek redakcyjnych i stylistycznych w stosunku do projektu „Porozumienia” uchwalonego 
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego dnia 26 marca 2012 r. (Załącznik do Uchwały nr 
XX/333/12).  
 
Podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego wspomnianej wyżej uchwały stanowi 
dopełnienie procedury zawierania porozumienia o współpracy między regionami zgodnie z 
procedurą wypracowaną w MSZ RP oraz przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa. 
 
 
 
 
 


