
UCHWAŁA NR 41/186/2019 

ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

z dnia 22 października 2019 r. 

w sprawie  wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, na 2020 rok”. 

Na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2011 r., Nr 22, 

poz. 258), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i brakiem uwag do projektu  

„Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego, na 2020 rok”, kieruje się do 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego projekt Uchwały Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku Publicznego, na 2020 rok” wraz z konsultowanym projektem „Programu współpracy”  

w dotychczasowym brzmieniu. 

2. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku Publicznego, na 2020 rok”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Małgorzata Tudaj                                                                .……………………………… 

 

 

 Józef Gisman                                                                      ..…………………………….. 

 

 

 Paweł Masełko                                                                     .……………………………… 

 

 

 Stanisław Węgrzyn                                                              ………..……………………… 

 

 

 Marian Wojciechowski                                                        ………………………………. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) nałożyła w art. 5 ust. 5 obowiązek konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Uchwałą Nr IV/21/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. 

określiła szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, a § 6 ust. 2 ww. uchwały stanowi, iż Zarząd Powiatu w terminie 14 dni od daty 

zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu konsultacji zawierające 

zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz ze swoim stanowiskiem oraz przedkłada je do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej i w BIP. 

Niniejsza uchwała jest realizacją wymogu ustawy o pożytku publicznym i wykonaniem zapisów 

cytowanej Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 
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