
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr              /15 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia                       września 2015 r. 

 

 PROJEKT UCHWAŁY Nr       /       /15 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia                            2015 r.  

  
 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. 
 
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118, r. z późn. zm). 
 
 

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się „Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 

 
Przewodnicząca Sejmiku  

Województwa Zachodniopomorskiego  
 

 
Teresa Kalina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

UZASADNIENIE UCHWAŁY SEJMIKU 

Samorząd Województwa realizuje swoje zadania między innymi poprzez kształtowanie 

rozwoju społeczności lokalnych. Funkcje te Województwo realizuje we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, skupiającymi aktywnych 

i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli, na podstawie uchwalanego corocznie „Programu 

współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. 

Obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118, r. z późn. zm.). 

Zgodnie z ustawą Program określa: 

- cele i zasady współpracy Województwa z podmiotami Programu, 

- zakres przedmiotowy,  

- formy współpracy,  

- okres i sposób realizacji oraz sposób oceny realizacji,  

- sposób tworzenia oraz przebieg konsultacji,  

- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w ramach otwartych 

konkursów ofert,  

- priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu, 

ustalone w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego, współpracującymi z organizacjami pozarządowymi. 

Kierując się zasadami współpracy, projekt Programu poddano konsultacjom  

z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego, zgodnie z § 3 ust. 1 „Regulaminu 

konsultacji z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi  

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

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji”, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLV/532/10 Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. Z uwagi na szczególny charakter 

dokumentu, mającego istotne znaczenie dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych, 

konsultacje przeprowadzone zostały również z szerszym gronem organizacji pozarządowych. 

W opracowaniu Programu przeanalizowano także opinie zgłoszone podczas otwartego 

spotkania przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz analizę współpracy komórek organizacyjnych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

 

 


