
 

 

Uzasadnienie  

do projektu Uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 

na rok 2015 
 

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 12 pkt 11 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 i działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ponadto zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala do 

dnia 30 listopada roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Program wytycza  kierunek oraz formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r., 

dodatkowo precyzuje, które zadania publiczne będą miały charakter priorytetowy dla powiatu w roku 

2015. Podmioty Programu mają możliwość przygotowania się do potencjalnych przedsięwzięć, 

na które można będzie uzyskać dotację w ramach otwartych konkursów ofert. Informacja 

o wysokości planowanych środków finansowych na realizację Programu umożliwia podmiotom 

efektywniejsze planowanie swojej działalności w roku 2015.  

 

W dniu 16 października 2014 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy    

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015. Udział wzięło 16 osób. W trakcie konsultacji ustalono 

zmianę kwot planowanych na realizację Programu. Na realizację zadań w obszarze wspierania                       

i upowszechniania kultury fizycznej oraz w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                        

i dziedzictwa narodowego w stosunku do roku bieżącego dodane zostaje odpowiednio po 10.000,00 

zł. Pozostała treść Projektu nie ulega zmianom. 

 

W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej kwota 100.000,00 zł przeznaczona na 

realizację zadań, nie obejmuje konkursu projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu 

Krapkowickiego, realizowanych na mocy Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 715), na który to konkurs przeznaczona będzie kwota 50.000,00 zł. 
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