
PROJEKT

UCHWAŁA NR..... /........ /2021
RADY POWIATU W KIELCACH 

z dnia............................ 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2022 roku”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. z.m.) w związku z art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., 
poz. 1057 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Przyjmuje się „Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy m 
Województwa Świętokrzyskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy 
Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów 

administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, jest ustawa z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., 

poz. 1057 z późn. zm.).

Przepisy ustawy (art. 5a ust.l) nakładają na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Proponowany Program jest podstawowym dokumentem regulującym współpracę na 

poziomie lokalnym. Opisuje zasady współpracy pomiędzy samorządem Powiatu Kieleckiego 

a działającymi na jego terenie organizacjami pozarządowymi.

Celem Programu jest określenie zasad i form wspierania przez Powiat działań organizacji 

pozarządowych a także zlecanie tym organizacjom realizacji zadań publicznych. 

Podstawowymi korzyściami takiej współpracy jest między innymi umacnianie w społecznej 

świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie oraz budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego.

Dlatego też uznając ważną rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów 

społeczności lokalnej organy Powiatu Kieleckiego deklarują wolę współpracy z podmiotami 

prowadzącymi działalność w sektorze pozarządowym na zasadach pomocniczości, 

suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Przedstawiany Wysokiej Radzie projekt Programu stanowi kontynuację 

dotychczasowej współpracy organów Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność na terenie naszego samorządu powiatowego.

Na podstawie Uchwały Nr XXVlIl/23/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

18 marca 2021 r. w sprawie określenie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową 

Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projekt 

Programu został poddany konsultacją w dniach od 9 do 17 września 2021 r.



Ogłoszenie o konsultacjach zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatu 

www,po wiat.kieł ce.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Ponadto zostało zamieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

w Kielcach.

W wyznaczonym terminie do Starostwa Powiatowego w Kielcach nie wpłynęły żadne uwagi 

i opinie od organizacji pozarządowych dotyczące ww. Programu.

Ponadto w dniu 29 września br. projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez 

Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach - opinia Rady w załączeniu.

W związku z powyższym przygotowany został niniejszy projekt uchwały i Zarząd 

Powiatu w Kielcach wnioskuje ojej przyjęcie.

Kielce, dnia .... października 2021 r.
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Domini kia Kąsek


