UCHWAŁA NR 5319/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 2601/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
29 maja 2009 r., zmienionej uchwałą nr 5038/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie
powołania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i zatwierdzenia Regulaminu
Wielkopolskiej Rady Trzydziestu
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 3 oraz 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2096) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,
co następuje:
§1
Zmienia się §6 Regulaminu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, który otrzymuje brzmienie:
„ 1. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, dwóch
Wiceprzewodniczących oraz do czterech Członków, stanowiących łącznie Prezydium Rady
w głosowaniu tajnym, przy udziale co najmniej połowy członków Rady.
2. Kadencja Prezydium upływa wraz z kadencją Członków Rady.
3. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego właściwy ds. rozwoju gospodarczego
zapraszany jest na posiedzenia Prezydium i Rady przez Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady oraz pozostali Członkowie Prezydium mogą być
odwołani w drodze głosowania Rady, na wniosek złożony i podpisany przez co najmniej
16 Członków.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu bądź odwołania Członka Prezydium następują wybory
uzupełniające zgodnie z § 6 pkt 1.
6. Prezydium koordynuje prace i tematykę posiedzeń Rady oraz przygotowuje projekty uchwał,
opinii i wniosków.”.
§2
Zmienia się §7 Regulaminu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, który otrzymuje brzmienie:
„ 1. W ramach Rady powołane mogą zostać Zespoły Eksperckie.
2. Wniosek o powołanie Zespołu Eksperckiego musi zostać złożony przez co najmniej trzech
Członków Rady, wraz ze wskazaniem celu i zakresu jego działania oraz propozycją
Przewodniczącego Zespołu.
3. Zespół zostaje powołany uchwałą WR30.
4. Do Zespołów Eksperckich mogą być zapraszane osoby nie będące Członkami WR30.
5. Zespoły Eksperckie pracują na potrzeby Rady.
6. Uczestnictwo i praca w zespołach eksperckich jest nieodpłatna.”.
§3
Przyjmuje się jednolitą treść Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§4
1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 5319/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 2601/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
29 maja 2009 r., zmienionej uchwałą nr 5038/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie
powołania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i zatwierdzenia Regulaminu
Wielkopolskiej Rady Trzydziestu

Mając na uwadze potrzebę dialogu, wymiany poglądów i opinii w obszarze gospodarki wskazane
stało się wznowienie funkcjonowania w nowej formule programowej Wielkopolskiej Rady
Trzydziestu (WR30), jako zespołu opiniotwórczo-doradczego działającego przy Marszałku
Województwa Wielkopolskiego, powołanej Uchwałą nr 2601/2009 Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009 r.
Obszar aktywności Wielkopolskiej Rady Trzydziestu obejmuje problematykę rozwoju
gospodarczego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem procesów innowacyjnych, jak również
wyzwań stojących przez przedsiębiorcami w obliczu globalizacji gospodarki. Zakres działania
Rady wspiera budowanie stabilnej gospodarki regionalnej, rozwój Marki Wielkopolski oraz służy
opiniowaniu dokumentów programowych i strategicznych związanych z rozwojem gospodarczym
Wielkopolski.
W związku z pierwszym posiedzeniem Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, które odbyło
17 kwietnia 2018 roku, zasadne staje się dokonanie zmian w treści Regulaminu dotyczących:
- zwiększenia ilości osób zasiadających w Prezydium Rady,
- uelastycznienia mechanizmu tworzenia grup roboczych funkcjonujących w ramach WR30.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały.

