
Uchwała Nr XXVIII 169/2016
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: uchwalenia "Programu wspólpracy Powiatu
Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie
na rok 201 7".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1817 ) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1
l. Uchwala się " Program współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2017".

2. Program, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr l do niniejszej
uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

\

prze~dY Powiatu

Marek Tomicki



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy o samorządzie powiatowym do

wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych

sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Delegację

taką stanowi art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie U.t.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817)

nakładające na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

obowiązek uchwalenia rocznego planu współpracy z . . .orgamzacJamI

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3, tejże

ustawy.

Zgodnie z w/w ustawą współpraca ta może odbywać SIę

w szczególności w formie zlecania organizacjom pozarządowym oraz

podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy realizacji zadań

publicznych na zasadach określonych w przedmiotowej ustawie. Zlecanie

może mieć formy powierzenia lub wspierania realizacji zadania. Wspieranie

oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,

chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
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