
UCHWAŁA Nr 307.IV.2014 
ZARZĄDU POWIATU K ĘPIŃSKIEGO 

z dnia 13 listopada 2014 roku 

w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu 
Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i                  
o wolontariacie na rok 2015. 
 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 22 oraz art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zm.), oraz  uchwały Nr III/18/2010 
Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania 
działalności pożytku publicznego z radami lub organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego – projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, 

Zarząd Powiatu 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Przyjmuje się projekt Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2015 - zwany dalej „projektem Programu 
Współpracy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Postanawia się przeprowadzić w terminie od 14 listopada do 30 listopada 2014 roku 
konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu Programu 
Współpracy. 

3. Konsultacje będą prowadzone w następujących formach: 

1) publikacji projektu Programu Współpracy na stronie internetowej Powiatu Kępińskiego 
www.powiatkepno.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatkepno.pl  
w zakładce „Organizacje pozarządowe – Współpraca z organizacjami – Konsultacje”; 

2) przyjmowanie pisemnych opinii, uwag i wniosków w Biurze Podawczym Starostwa 
Powiatowego w Kępnie lub drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Kępnie, Wydział 
Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno; 

3) przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
emilia.rachel@powiatkepno.pl, poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Kępnie, 
Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno oraz 
faksem pod numerem 62 782 89 01. 

4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje uwagi na formularzu, stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 



§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
Członkowie Zarządu : 
 
1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Włodzimierz Mazurkiewicz            ……………………. 

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Ryszard Dachowski                                     ……………………. 

3. Członek Zarządu Powiatu  -  Piotr Hołoś                                                   ……………………. 

4. Członek Zarządu Powiatu  -  Czesław Kokot                                             ……………………. 

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Roman Siudy                                                …………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do UCHWAŁY Nr 307.IV.2014 

ZARZĄDU POWIATU K ĘPIŃSKIEGO 
z dnia 13 listopada 2014 roku 

w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu 
Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i                  
o wolontariacie na rok 2015. 

Zgodnie z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego po konsultacjach              
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy, uchwala roczny 
program współpracy z tymi organizacjami oraz podmiotami. Roczny Program uchwalany jest do dnia 
30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu (obecnie będzie to rok 2015). 

Zasady i tryb konsultacji, poprzedzających skierowanie projektu Programu Współpracy pod 
obrady Rady Powiatu, określone zostały w uchwale Nr  III/18/2010 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 
30 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania działalności pożytku publicznego z radami lub 
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z zapisami tej uchwały 
Rady Powiatu Kępińskiego, Zarząd Powiatu po przyjęciu przez siebie projektu Programu Współpracy, 
poddaje go konsultacji z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy. 

          Wobec przyjęcia przez Zarząd Powiatu Kępińskiego projektu Programu Współpracy na rok 2015, 
podjęcie niniejszej uchwały jest więc konieczne i uzasadnione przed skierowaniem go pod obrady Rady 
Powiatu Kępińskiego. 

 


