
Uchwała Nr VII/114/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2011 roku 

 

 

w sprawie : powierzenia  innym województwom zadań organizacyjnych Województwa 
Wielkopolskiego dotyczących przedsięwzięć w czasie polskiej Prezydencji w Radzie 
Unii Europejskiej w 2011 r. 

 
Na podstawie art. 8 ust.2 oraz art.18 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie województwa (Dz.U.  z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 ze zmianami) Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
 
 
WyraŜa się zgodę na powierzenie  reprezentowania Województwa Wielkopolskiego 
w kwestiach organizacyjnych dotyczących przedsięwzięć w czasie polskiej 
Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej następującym województwom : 
 
1)  Województwu Śląskiemu  w kwestiach organizacyjnych związanych z konferencją 
„Wymiar miejski polityki spójności”, 
2)  Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w kwestiach organizacyjnych związanych 
z konferencją „Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego”, 
3)  Województwu Małopolskiemu w kwestiach organizacyjnych związanych z „Wigilią 
polskich regionów”. 

 

 
§ 2 

 
 
Kwestie organizacyjne w ramach planowanych przedsięwzięć obejmują  
w szczególności: 
 
1) przygotowywanie, podpisywanie i składanie wniosków aplikacyjnych związanych  
z organizacją przedsięwzięć nie wiąŜących się ze zobowiązaniami finansowymi,  
2) przygotowywanie i podpisywanie korespondencji  związanej z organizacją    
przedsięwzięć, nie powodującej zobowiązań finansowych dla województw, 
3) nawiązywanie kontaktów i dokonywanie ustaleń słuŜące przygotowaniu 
przedsięwzięć z przedstawicielami instytucji europejskich, ambasad,                      
ministerstw, mediów, sponsorów oraz innych organizacji, 
4)  przygotowywanie szczegółowego programu przedsięwzięć oraz zapraszanie osób 
występujących, 
5) prowadzenie prac związanych z promocją przedmiotowych przedsięwzięć, 
6)  planowanie  budŜetu przedsięwzięć i przygotowanie listy wydatków związanych  



z realizacją zadania  organizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach wcześniej 
ustalonego limitu do 25 000 zł. na województwo. 
 

§ 3 
 
UpowaŜnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zawarcia porozumień  
z samorządami województw wymienionymi w § 1 w sprawach określonych w 
niniejszej uchwale. 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  

do uchwały Nr VII/114/11  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2011 roku 

 

 
W związku z przyjętym stanowiskiem z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zadań polskich 
regionów w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE w 2011 r. Konwent Marszałków 
Województw RP, świadomy konieczności znacznego zaangaŜowania przedstawicielstw 
wszystkich polskich regionów w Brukseli w realizację wydarzeń o charakterze lobbingowym 
i promocyjnym podczas polskiej Prezydencji, uznał za wspólny projekt wszystkich regionów 
polegający na organizacji czterech następujących konferencji tematycznych oraz jednego 
wydarzenia kulturalnego: 

• TEN-T na rzecz zrównowaŜonego rozwoju regionów,  
• Miejski wymiar polityki spójności,  
• Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego,  
• Strategia Morza Bałtyckiego a rozwój regionalny 
• Wigilia polskich regionów. 

Wszystkie w/w wydarzenia, zwane dalej Projektem, będą miały miejsce w Brukseli i odbędą 
się  
w czasie polskiej Prezydencji, w okresie od września do grudnia 2011 r. 
Projekt przygotowywany jest wspólnie przez biura wszystkich regionów w Brukseli, w 
ramach pięciu grup roboczych. 
Powołano zespół koordynujący prace wszystkich polskich biur regionalnych  w Brukseli 
w zakresie realizacji Projektu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele niŜej  
wymienionych biur regionalnych, zwani dalej Koordynatorami: 

• Monika Kapturska – Dyrektor Biura Informacyjnego Województwa 
Wielkopolskiego w Brukseli – konferencja nt. TEN-T, 

• Magdalena Chawuła – Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w 
Brukseli – konferencja nt. miejskiego wymiaru  polityki spójności, 

• Małgorzata Wasilenko – Dyrektor Biuro Regionalnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Brukseli – konferencja nt. Partnerstwa Wschodniego, 

• Anna DrąŜek – Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w 
Brukseli działającego w ramach Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” – 
konferencja nt. Strategii Bałtyckiej. 

• Filip Zoń – koordynator Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli – Wigilia 
polskich regionów. 

Koordynatorzy Projektu działają w ścisłym porozumieniu i na bieŜąco współpracują 
z przedstawicielami pozostałych biur regionalnych.  

W związku z powyŜszym, proponuje się podjęcie stosownej uchwały. 
 
 


