Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji trwaj ącymi w okresie
od 02.10.2020 do 16.10.2020r. oraz stanowiskiem Zarz ądu Powiatu
Radomszcza ńskie2o.
dotyczy projektu uchwa ły w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy z organizacjami
pozarzą dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Zgodnie z art. Sa ust. ł ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2020r. poz. 1057), organ stanowi ący jednostki
samorządu terytorialnego uchwala, 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 wspó łpracy 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. Cel główny i cele szczegó łowe,
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, i ż wyżej wymienione elementy
programu są obligatoryjne, natomiast mog ą się w nim znale źć jeszcze inne zapisy
niewymienione w ustawie. W przed łożonym projekcie uchwały zostały zawarte wszystkie
elementy wymagane prawem oraz dodatkowo wst ęp i postanowienia ko ńcowe.
Program został skonsultowany z organizacjami pozarz ądowymi i podmiotami wymienionymi
w ustawie w sposób opisany w programie, zgodnie z zasadami przyj ętymi przez Rad ę
Powiatu w uchwale nr VIII/44/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie szczegó łowego
sposobu konsultowania z rad ą 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 2015r.,poz. 1759) wraz z uzasadnieniem, przed łożony Radzie
Powiatu.
Należy zaznaczyć, iż programu wspó łpracy nie nale ży utożsamiać wyłącznie
z ogłoszeniami otwartych konkursów ofert. Roczny lub wieloletni program wspó łpracy 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.

Konsultacje i wynik konsultacji

Konsultacje odbywa ły się w okresie 02 pa ździernika -16 października 2020r.
Informacja o prowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu Wspó łpracy
z Organizacjami Pozarz ądowymi na rok 2021 zosta ła umieszczona w dniu 02 pa ździernika
2020r. na:
a) BłP - je Starostwa Powiatowego w Radomsku,
b) stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomsku,
c) tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomsku,
W dniu 15.10.2020r. zg łoszona został a pisemna propozycja przez Prezesa organizacji
pozarządowej tj.: Radomszczańska Szkola Boksu NOKAUT zadania z zakresu:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom spo łecznym - „Samoobrona z elementami
boksu".
Po konsultacji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku oraz Referatem
Zdrowia w Starostwie stwierdzono, i ż propozycja zadania w sferze zada ń publicznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spo łecznym jest zadaniem
o charakterze gminnym. W zwi ązku z powyższym nie mo że być realizowane i wcielone do
Rocznego Programu Wspó łpracy z Organizacjami Pozarz ądowymi na rok 2021.
Stanowisko Zarz ą du Powiatu w zakresie projektu uchwaly po konsultacjach
trwaj ą cych w okresie od 02.10.2020 do 16.10.2020r.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu si ę z protokołem z przeprowadzonych konsultacji podj ął
decyzj ę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego projektu uchwały w sprawie
uchwalenia programu wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Zgodnie § 9 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego nr VIII/44/2015 z dnia
30.03.2015r. Zarz ąd Powiatu Radomszcza ńskiego przedstawia Radzie Powiatu
Radomszczańskiego wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarz ądu
Powiatu w uzasadnieniu do projektu uchwa ły.
Wyniki konsultacji ze stanowiskiem Zarz ądu Powiatu są zamieszczane na BlP, stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku.
Maj ąc zatem na uwadze przedstawione uzasadnienie wraz z wynikami konsultacji oraz
zapisy ustawy i dalszy rozwój dotychczasowej wspó łpracy Powiatu z organizjacajami
pozarządowymi, podj ęce uchwały w przedmiotowe sprawie
i w ustawowym terminie jest nie
tylko obligatoryjne, ale i uzasadnione.
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