Uzasadnienie
do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2019r. poz. 688), organ stanowi ący jednostki
samorządu terytorialnego uchwała, po konsultacjach z organizacjami pozarz ądowymi
i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, przeprowadzonych w sposób okre ślony
w art. 5 ust 5 ustawy roczny program współpracy z organizacjami pozarz ądowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy. Samorz ądy mogą przyjmować również
wieloletnie programy wspó łpracy.
Program jest uchwalany w terminie do 30 listopada roku poprzedzaj ącego okres
obowiązywania programu.
Zgodnie z przepisami program zawiera, w szczególno ści:
1. Ceł główny i cele szczegółowe,
2. Zasady współpracy,
3. Zakres przedmiotowy,
4. Formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust 2,
5. Priorytetowe zadania publiczne,
6. Okres realizacji programu,
7. Sposób realizacji programu,
8. Wysokość środków przeznaczonych na realizacj ę programu,
9. Sposób oceny realizacji programu,
10.Informacj ę o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji,
11.Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
Sformułowanie zapisu „... w szczególno ści" oznacza, iż wyżej wymienione elementy
programu są obligatoryjne, natomiast mogą się w nim znaleźć jeszcze inne zapisy
niewymienione w ustawie. W przed łożonym projekcie uchwały zostały zawarte wszystkie
elementy wymagane prawem oraz dodatkowo wst ęp i postanowienia końcowe.
Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w ustawie w sposób opisany w programie, zgodnie z zasadami przyj ętymi przez Rad ę
Powiatu w uchwale nr VIII/44/20 15 z dnia 30 marca 201 5r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dzia łalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dziennik Urz ędowy Województwa
Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 201 5r.,poz. 1759) wraz z uzasadnieniem, przed łożony Radzie
Powiatu.
Należy zaznaczyć, iż programu współpracy nie należy utożsamiać wyłącznie
z ogłoszeniami otwartych konkursów ofert. Roczny lub wieloletni program wspólpracy ma
charakter informacyjny i stanowi przejaw woli wspó łpracy powiatu z organizacjami
pozarządowymi, zawiera wszelkie formy wspó łpracy powiatu z organizacjami, zarówno
finansowe jak i pozafinansowe. Otwarte konkursy ofert to tylko jedna z form wspó łpracy.

Kwota 194.849,28 É. zaplanowana w rocznym programie (w § 11 ust. 1), dotycz ąca
zadania polegaj ącego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodp łatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej zosta ła przyj ęta na podstawie projektu Rozporz ądzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 roku.
Maj ąc zatem na uwadze rozwój dotychczasowej wspó łpracy Powiatu z organizacjami
pozarządowymi, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest nie tylko obligatoryjne
ale i uzasadnione.
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