Projekt

UCHWAŁA NR
/ 2020
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO
z dnia
października 2020r.
w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 rok”.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz.
1057) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§1.1. Uchwala się „Roczny Program Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przez „inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego” rozumie się:
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne,
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(Dz. U. z 2020r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
/2020
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO
z dnia
października 2020r.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej
ustawy przy realizacji zadań publicznych należących do kompetencji tych organów.
Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada
Powiatu ma obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy
do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu.
Przedmiotowa uchwała ureguluje współpracę pomiędzy samorządem Powiatu
Wągrowieckiego, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2021r. określając cele, zakres i formy tej współpracy.
Program w szczególności sprzyjać będzie kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej
współpracy pomiędzy powiatem a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego. Ponadto stworzy mieszkańcom powiatu szansę poszerzenia aktywności
społecznej, a także umożliwi zlecenie realizacji zadań powiatu na rzecz organizacji
pozarządowych i podmiotów.
Roczny Program Współpracy z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem
SARS–CoV-2 został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w formie zamieszczenia
projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: „Konsultacje aktów prawa
miejscowego” w dniach od …do …..
Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu Rocznego
Programu Współpracy w formie pisemnej na załączonym do projektu uchwały formularzu.
W wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi …
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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