
Załącznik do uchwały Nr 41/186/2019 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 22 października 2019 r. 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, na 2020 rok”. 

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

z 2019 r., poz. 688 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań 

ze sfery publicznej, m.in. poprzez obowiązek uchwalania po konsultacjach społecznych przeprowadzonych 

w trybie art. 5 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy, tj. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz z właściwą radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej powołania, 

rocznego programu współpracy. 

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 

25 stycznia 2011 roku 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, przeprowadzono konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

Publicznego, na 2020 rok”. 

 Uchwałą Nr 37/167/2019 z dnia 24 września 2019 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, na 2020 rok”. 

Informacja ta została opublikowana na stronie internetowej  www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-

Koźlu dnia 25.09.2019 r. 

Konsultacje odbywały się od 01.10.2019 r. do 15.10.2019 r. i miały formę pisemną. 

We wskazanym terminie do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu ze strony organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie wpłynęły opinie i uwagi. 

Zgodnie z § 6 pkt 4 Uchwały Nr IV/21/2011  Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 

25 stycznia 2011 roku 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, konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego, 

na 2020 rok” uważa się za ważne. 

Niniejsze sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu w przedmiotowym zakresie podlega 

publikacji na powiatowej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego. 
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