
UCHWAŁA NR XV/135/2020
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu współpracy Powiatu Raciborskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), po przeprowadzeniu 

wymaganych prawem konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia                             
26 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)użyty w § 12, § 18 i Załączniku nr 4 do Programu w różnej liczbie i różnych przypadkach wyraz 
„ocena” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem „opinia”;

2)w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący i członkowie komisji konkursowej, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, 
składają oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Programu.”;

3)w § 18 uchyla się ust. 7;

4)uchyla się § 19;

5)uchyla się Załącznik nr 2 do Programu. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

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

publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego, po przeprowadzeniu przewidzianych prawem konsultacji, uchwala roczny

program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Dostrzegając w organizacjach pozarządowych ważnego partnera w realizacji ustawowych

zadań powiatu Rada Powiatu Raciborskiego dnia 26 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę

nr XIII/115/2019 w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Dnia 3 grudnia 2019 r. pismem znak OR.VI.0007.2.11.2019 Wydział Organizacyjny

przedmiotową uchwałę przekazał elektronicznie Wojewodzie Śląskiemu sprawującemu nadzór prawny

nad działalnością organów powiatu.

Dnia 16 grudnia 2019 r. przedstawiciel Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Katowicach zgłosił pracownikowi Starostwa Powiatowego w Raciborzu uwagi

co do otrzymanej uchwały.

Dnia 18 grudnia 2019 r., uznając zasadność otrzymanych uwag, Starosta Raciborski

i Wicestarosta zobowiązali się, iż na styczniowej sesji Rady Powiatu zostanie zaproponowana przez

Zarząd Powiatu zmiana Programu współpracy, stanowiącego załącznik do przywołanej powyżej

uchwały.

Użyty w § 12, § 18 i Załączniku nr 4 do Programu w różnej liczbie i różnych przypadkach

wyraz „ocena” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem

„opinia”, gdyż art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie stanowi, iż „organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert

powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert”. Zgodnie z art. 15 ust. 2f

do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy Kodeksu

postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika, w związku z czym w Programie

uchylono § 18 ust. 7, § 19, Załącznik nr 2 do Programu, a § 12 ust. 2 otrzymał brzmienie

„2. Przewodniczący i członkowie komisji konkursowej, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert,

składają oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Programu.”.

Działając w oparciu o uchwałę nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia

18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
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z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) Zarząd

Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii.

Konsultacje prowadzono w terminie od dnia 18 stycznia 2020 r. do dnia 24 stycznia 2020 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw

Społecznych.

Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach – 0. Wykaz zgłoszonych

uwag – 0. Uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag – 0.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały

jest celowe i uzasadnione.
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