
Projekt 

Uchwała Nr …………… 

Rady Powiatu Chrzanowskiego  

z dnia ……………………… 

  

w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2012” 

  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.) Rada 

Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Uchwala się "Program Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2012", o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 1. 

  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chrzanowie. 

  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 UZASADNIENIE  

   

1.      Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:  

Obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nakłada na organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Mając 

na względzie obowiązek realizacji zapisu zawartego w ustawie podjęcie przedmiotowej 

uchwały jest uzasadnione. 

2.      Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:  

Przyjęcie uchwały pozwoli na zwiększenie udziału podmiotów programu w realizacji zadań 

publicznych, przyczyni się do wzrostu współpracy administracji samorządowej Powiatu  

z sektorem pozarządowym, a także do rozwoju instytucji i instrumentów dialogu 

obywatelskiego. Uchwała przyczyni się do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych 

mieszkańców, a tym samym poprawie ich życia poprzez wzmocnienie potencjału sektora 

pozarządowego w Powiecie.  

3.      Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia:  

Skutki finansowe proponowanych form współpracy w zakresie zlecania przez Powiat 

Chrzanowski zadań publicznych zostaną zapisane w budżecie powiatu chrzanowskiego na rok 

2012 jako rezerwa celowa w wysokości 50 000,00 zł oraz środki PFRON w wysokości 

100 000,00 zł. 

 


