
UCHWAŁA NR XXXIX/223/14
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji Programu i form 
współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), po rozpatrzeniu 
sprawozdania Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji Programu i form współpracy 
Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Rafał Mazur
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
595 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nałożył na organy 
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr XXV/144/12 
z dnia 29 listopada 2012 roku uchwaliła Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku. Wykonanie przedmiotowej uchwały powierzono Zarządowi 
Powiatu. Sprawozdanie szczegółowo opisuje realizację uchwalonego programu współpracy. 

 Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany 
przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy za rok poprzedni. 

 Stosownie do art. 12 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu 
należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu. 

 W związku z powyższym, po przedłożeniu przez Zarząd Powiatu sprawozdania i jego rozpatrzeniu przez 
Radę Powiatu, podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania jest uzasadnione.
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