
UCHWAŁA NR 37/167/2019 

ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 rok”. 

Na podstawie § 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 wart. 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 Kędzierzyńsko-

Kozielskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Kieruje się do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

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

wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) projekt „Programu współpracy Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

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

2. Konsultacje odbędą się w dniach: od 01.10.2019 r. do 15.10.2019 r., i mają formę pisemną. 

3. Opinie i wnioski do projektu, o którym mowa w ust. 1, organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać: 

1) w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu ul. Plac Wolności 13,  

47-220 Kędzierzyn-Koźle  lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat.kedzierzyn-kozle.pl., 

2) w terminie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia (decyduje data wpływu do kancelarii Starostwa). 

4. Uwagi do projektu mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, 

w tym także przez pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające 

przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania 

organizacji przez osobę składającą opinie i wnioski, np. statut, odpis z właściwego rejestru, 

pełnomocnictwo. W przypadku zgłoszenia wniosków w formie elektronicznej, wymagane dokumenty 

należy przesłać w postaci zeskanowanej. Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do 

przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem danych umożliwiających kontakt: adres, telefon, email. 

5. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ust. 1 zostaną poinformowane 

o konsultacjach i ich zakończeniu za pośrednictwem powiatowej strony internetowej: 

www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.kedzierzyn-

kozle.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

6. 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 w sposób określony w ust. 5. 

7. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w niniejszej uchwale, 

jest Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.      

mailto:promocja@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
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2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego 

w Kędzierzynie-Koźlu. 

   

 

 

 

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

 

 

 

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

   

 

 

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

 

 

 

Stanisław Węgrzyn      ………………………………………………………  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne 

o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Szczegółowo sferę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego określa 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.), której 

przepisy nakładają na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, 

m.in. poprzez obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sposób określony 

w art. 5 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy, rocznego programu współpracy. Roczny program współpracy 

jest dokumentem wyznaczającym politykę samorządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wobec 

organizacji pozarządowych, określając cele, zakres i formy współpracy. 

Projekt Programu współpracy poddany będzie konsultacjom społecznym w formie pisemnej, przez 

okres 14 dni od dnia ich rozpoczęcia. Po zakończonych konsultacjach, sporządzone zostanie 

sprawozdanie, a następnie uchwała zostanie podjęta przez Radę Powiatu. 

Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przyjmując „Program współpracy Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, na 2020 rok” deklaruje wolę współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i w ścisłym współdziałaniu tworząc w ten sposób 

mieszkańcom powiatu szansę poszerzenia aktywności społecznej. 

 

Kierownik Wydziału Promocji 

Agnieszka Duranc 

 

 


