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z dnia  30 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 
2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” 

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), 
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, w ten sposób, że w załączniku do 
uchwały: 

1) Rozdział 8 otrzymuje następujące brzmienie: „Rozdział 8. Wysokość środków planowanych na realizację 
Programu. Na realizację Programu planuje się przeznaczyć środki w wysokości 182 000 zł.”, 

2) w Rozdziale 11 dodaje się ust. 9 - … o następującym brzmieniu: „… . INFORMACJA ZOSTANIE 
UZUPEŁNIONA PO PRZEPROWADZENIU KONSULACJI”, 

3) w Rozdziale 12 w ust. 2 uchyla się pkt od 7) do 18). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

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

za 
przygotowanie  

 
data i podpis 

 Biuro Prawne 
 
 
data i podpis 

 Zarząd 
 
 
data i podpis 

 

Dostarczono do Rady 
Powiatu w dniu Skierowano do komisji opinie Głosowanie na sesji Druk nr 

za przeciw wstrzym.  Komisja Rewizyjna  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Komisja Budżetu 
Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
Komisja Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu 

 

   

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 71F153CA-34B0-46A3-976C-1AE90A55AE28. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

UCHWAŁY NR .................... 
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 
2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” 

  

 Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwałą nr XXXIV/352/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. przyjęła 
„Program współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. 

  

 Dnia 28 grudnia 2021 r. Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego pismo z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 
nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok”, w którym przedstawiono uwagi do przyjętej uchwały. Wojewoda stwierdził, że jego 
zdaniem w Rozdziale 8 Programu należy określić wyłącznie wysokość środków planowanych na realizację 
całego programu, a nie dokonywać ich podziału na poszczególne zadania, ponieważ kompetencja w zakresie 
podziału środków, zaplanowanych w programie prze Radę, stanowi wyłączną domenę organu wykonawczego 
Powiatu. Ponadto zdaniem Wojewody zapisy rozdziału 12 ust. 2 pkt 7) - 18) Programu w zakresie zasad 
działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert są zbyt 
szczegółowe i nie powinny znaleźć się w Programie ponieważ przekraczają zakres delegacji ustawowej, gdyż 
oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonywać powinien organ wykonawczy, któremu przyznano 
kompetencje do rozpatrywania ofert, a stanowisko komisji konkursowej w tym procesie ma mieć wyłącznie 
charakter niewiążącej opinii. Wojewoda stwierdził, iż przyznanie komisji uprawnień merytorycznych, czyni ją 
organem nie opiniodawczym, ale decyzyjnym, ograniczając kompetencje Zarządu w tym zakresie. 

W związku z powyższym dokonano korekty ww. uchwały, uwzględniając uwagi organu nadzoru. 

 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
25 listopada 2021 zostanie poddana procedurze konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/505.2010 z dnia 
24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego. 
W związku z powyższym, po przeprowadzeniu konsultacji zapisy rozdziału 11 zostaną uzupełnione o opis 
przebiegu tych konsultacji. 
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