
 

UCHWAŁA NR XLV/872/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 maja 2014 r. 

w sprawie w sprawie: przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Platformy Regionów 

Podmiejskich PURPLE Międzynarodowego Stowarzyszenia Non Profit utworzonego na podstawie prawa 

belgijskiego z 27 czerwca 1921. 

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zmianami) i art. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania 

jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 91, poz. 1009 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie przystąpi do Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich 

PURPLE Międzynarodowego Stowarzyszenia Non Profit utworzonego na podstawie prawa belgijskiego 

z 27 czerwca 1921. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych. 



 

 

Uzasadnienie  

PURPLE została założona w 2004 roku przez grupę europejskich regionów w celu wymiany doświadczeń 

w zakresie zarządzania otwartą przestrzenią na obszarach podmiejskich w sprawach dotyczących 

zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, ekonomicznych i społecznych aspektów rozwoju 

obszarów podmiejskich oraz współpracy z decydentami i instytucjami w celu podnoszenia świadomości w zakresie 

tych kwestii na poziomie UE. 

W dniu 30 stycznia 2012 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr XVIII/297/12, 

w której wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Platformy Regionów 

Podmiejskich PURPLE. 

Przystąpienie Wielkopolski do PURPLE nastąpiło podczas Zgromadzenia Ogólnego w Brukseli, w dniu 

9 października 2012 r., po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 kwietnia 2012 roku. 

Główne cele oraz tematyka działalności PURPLE jest ściśle związana z problemami rozwoju terenów 

podmiejskich na terenie Wielkopolski. Działalność Wielkopolski w Platformie pozwala na wypracowanie 

odpowiednich metod działania na rzecz zrównoważonego rozwoju terenów podmiejskich na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

Obecnie sieć chce odgrywać bardziej aktywną rolę w pracach projektowych, w tym wymianie doświadczeń, 

działaniach pilotażowych i zaleceniach dla rozwoju polityki podmiejskiej, które pomogą znaleźć innowacyjne 

rozwiązania złożonych problemów w takich obszarach. Realizacja tych zadań będzie prowadzona w nowej formule 

prawnej pod nazwą Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Non Profit. Pozwoli to m.in. na realizowanie projektów finansowanych ze środków unijnych. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przystępować do zrzeszeń i uczestniczyć w nich w granicach swoich 

zadań i kompetencji, działając zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego 

międzynarodowymi zobowiązaniami. Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa oraz zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r., o zasadach przystępowania jednostek samorządu 

terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych do wyłącznej kompetencji 

Sejmiku Województwa należy m.in.: uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa” oraz 

podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach 

współpracy regionalnej. Powyższe prerogatywy determinują zatem pozycję Sejmiku Województwa jako organu, 

posiadającego kluczową rolę w kształtowaniu relacji z zagranicznymi partnerami samorządu województwa. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjmuje uchwałę o przystąpieniu Województwa Wielkopolskiego do 

Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE Międzynarodowego Stowarzyszenia Non Profit 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu. Niniejsza uchwała wejdzie w życie po uzyskaniu zgody 

ministra właściwego do spraw zagranicznych w drodze decyzji administracyjnej. 


