
UCHWAŁA Nr XVII/148/2020 

Rady Powiatu w Radziejowie 

z dnia 12 listopada 2020 r. 

 

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2021 na rok 2021” 

 

 

 Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 5a ust. 1 i 4 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Powiatu Radziejowskiego 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.  

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radziejowie. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust 3 roczny program współpracy. 

 

  Program współpracy na 2021 r. stanowi dokument określający w 

perspektywie rocznej cele, zasady i formy współpracy, a także priorytetowe zadania 

publiczne realizowane w ramach współpracy Powiatu Radziejowskiego 

z organizacjami pozarządowymi.   

   

 Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 1 cyt. ustawy, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy po konsultacjach z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. W tym celu projekt niniejszego programu został w terminie od 14 

października 2020 r. do 6 listopada 2020 r. zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu.  

  

Konsultacje „Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2021” przeprowadzone został 

zgodnie z uchwałą IV/34/2011 Rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Kuj -Pom. Nr 59, poz.398) 

Zarząd Powiatu w Radziejowie uchwala się, co następuje: 

Podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu w Radziejowie stanowić, więc 

będzie wypełnienie zapisu ww. ustawy.  

  

  

 


