
UCHWAŁA NR.,X$Ł|

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ... (38.. Q(y.'Ad.\M .<x. ...

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2016 roku 

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
26 października 2016 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 
Powiatu Łowickiego 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 podstawie art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 
skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2016 roku 
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 
października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu 
Łowickiego 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 w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Upoważnia się Starostę Łowickiego do przekazania skargi oraz ustanawiania 
pełnomocników procesowych w postępowaniu w przedmiotowej sprawie przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Justyna Supera-Sirinhauer 
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Załącznik do Uchwały
Rady Powiatu Łowickiego z dnia (8Qł€*.

Łowicz, dnia 15 grudnia 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
ul. Piotrkowska 135
90-434 Łódź
za pośrednictwem
Wojewoda Łódzki
Ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Skarżący: Powiat Łowicki 
Ul. Stanisławskiego 30 
99-400 Łowicz

Strona przeciwna: Wojewoda Łódzki 
UL Piotrkowska 104 
90-926 Łódź

Skarga
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego nr PNIK-I.4131.241.2016 z dnia 

1 grudnia 2016 roku, doręczone w dniu 7 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) zaskarżam w całości rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2016 roku stwierdzające nieważność uchwały 
Nr XXVII/! 62/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: 
Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami
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pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ark 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucam:
I. naruszenie ark 5 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie poprzez niewłaściwą wykładnię, a w konsekwencji uznanie, 

że Rada Powiatu Łowickiego uchwalając Roczny Program Współpracy na rok 2017 Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ark 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie 
wypełniła w całości delegacji ustawowej wynikającej z ark 5a ust. 4 w/w ustawy.

II. art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym poprzez 
jego zastosowanie, a w konsekwencji stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/162/2016 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu 
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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, pomimo, iż zakwestionowana uchwała zawiera 
wszystkie elementy określone w art. 5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.

Wskazując na powyższe wnoszę o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia w całości.

UZASADNIENIE
W dniu 22 listopada 2016 roku zostało doręczone zawiadomienie Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2016 roku o nr PNIK-I.4131.241.2016 o wszczęciu z 

urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu 
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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.
W zawiadomieniu Organ nadzoru wskazał, iż w przyjętym „Programie” Rada Powiatu
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Łowickiego nie uwzględniła następujących elementów wynikających z art. 5a ust. 4 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
1) nie wskazano okresu realizacji programu;
2) nie przywołano uchwały, na podstawie której przeprowadzono konsultacje:
3) nie określono trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych 

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
W dniu 28 listopada 2016 r. Rada Powiatu Łowickiego przesłała do Wojewody 

Łódzkiego swoje stanowisko, w którym nie zostały uwzględnione zastrzeżenia Organu nadzoru, 
z następujących powodów.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do okresu realizacji programu to zdaniem Rady 
Powiatu Łowickiego został on jasno sprecyzowany już w tytule uchwały: „w sprawie: Rocznego 
Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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”, w treści przepisów merytorycznych: „§ 1. Uchwala się 
Roczny Program Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.”, jak i w tytule załącznika do uchwały: „Roczny Program Współpracy na rok 2017 
Powiatu Łowickiego 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”. Należy dodatkowo zaznaczyć, iż w treści zapisów samego „Programu” okres 
jego realizacji, czyli rok 2017, również został powtórzony, zarówno w Rozdziale VIII § 8 ust. 
4, jak i w Rozdziale IX § 9. W celu uzasadnienia swojego stanowiska w zakresie wskazania w 
treści „Programu” okresu jego realizacji jako rok 2017, Rada Powiatu Łowickiego dokonała 
analizy sposobu obliczania terminów wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, co 
dodatkowo argumentuje, iż w przyjętym Rocznym Programie Współpracy na rok 2017 wprost 
został wskazany okres jego realizacji, jako rok 2017, zatem z założenia Program dotyczyć ma 
przedziału czasowego trwającego od 1 stycznia 2017 roku (który przypada w niedzielę) do 31 
grudnia 2017 roku (który przypada także w niedzielę). Chodzi w tym przypadku o rok 
kalendarzowy. Ponadto stwierdzić należy, iż nie można okresu realizacji programu, wskazanego
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jako obowiązkowy element „Programu” analizować i interpretować w oderwaniu od 
pozostałych przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.
Przechodząc do kolejnego braku wskazanego przez Organ nadzoru, dotyczącego 

nieprzywołania uchwały, na podstawie której przeprowadzono konsultacje, Rada Powiatu 
Łowickiego stwierdziła, że takiego elementu ustawodawca nie przewidział w art. 5a ust. 4 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zgodnie z treścią art. 5a ust. 4 pkt 10 w/w ustawy roczny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności 
informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. Roczny Program 
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVII/162/2016 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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, zakwestionowany przez Organ, w rozdziale VII 
zatytułowanym: „Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji” w § 7 ust. 2 wskazuje 
jasno, iż przebieg konsultacji określa odrębna uchwała Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. Chodzi tu konkretnie o uchwałę Nr LV/40ł/2010 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji.

W odniesieniu do trzeciego z zastrzeżeń Organu nadzoru Rada Powiatu Łowickiego 
wskazała, iż Roczny Program Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
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2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik do uchwały 
Nr XXVII/I62/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: 
Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 w rozdziale VIII zatytułowanym: 
„Sposób realizacji, oceny Programu i postępowanie w sprawach o udzielanie wsparcia na 
realizację zadań” w § 8 ust. 2 wprost stanowi, iż tryb powoływania i zasady działania komisji 
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określi Zarząd w odrębnej 
uchwale, przy czym pkt 1) komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert na realizację 

zadań, o których mowa w § 6, pkt 2) ocena złożonych ofert w formie protokołu z posiedzenia 
komisji przekazywana jest Zarządowi Powiatu Łowickiego, który dokonuje ostatecznego 
podziału dotacji dla organizacji. W ocenie Rady Powiatu Łowickiego została w ten sposób 
wypełniona norma określona w art. 5a ust. 4 pkt Ił ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określająca obowiązkowy element rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 w postaci trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania 
ofert w otwartych konkursach ofert.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr PNIK-I.4131.241.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r., 
doręczonym w dniu 7 grudnia 2016 roku Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność uchwały 
Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: 
Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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. W uzasadnieniu Organ nadzoru 
podniósł, iż Rada Powiatu Łowickiego nie wypełniła w pełni delegacji ustawowej wynikającej z 

treści art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, który stanowi, że program współpracy zawiera w szczególności tryb 
powoływania i zasady działania komisji konkursowych z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, czym naruszyła w sposób istotny prawo, tj. art. 5a 
ust. 4, co powoduje, zdaniem Organu, konieczność stwierdzenia nieważności „Programu” w 
całości.

Z powyższym rozstrzygnięciem nie sposób się zgodzić.
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Po pierwsze należy zauważyć, iż w rozstrzygnięciu nadzorczym Organ nadzoru 
ogranicza swoje zastrzeżenia do jednego punktu dotyczącego trybu powoływania i zasad 
działania komisji konkursowych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 i stwierdza nieważność uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu 
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 w całości. Nie jest to zrozumiałe dla skarżącego tym 
bardziej, iż w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego Organ nie przytacza żadnych 
argumentów uzasadniających stwierdzenie nieważności uchwały w całości, co znacznie 

utrudnia skarżącemu ustosunkowanie się do stanowiska Organu. Nie mniej jednak skarżący 
podtrzymuje w całości wyjaśnienia Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 listopada 2016 roku.

Należy zauważyć, iż uchwalony przez Radę Powiatu Łowickiego Roczny Program 
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 stanowiący załącznik do kwestionowanej uchwały 
zawiera wszystkie obowiązkowe elementy określone w art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności: tryb 
powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert (art. 5a ust. 4 pkt 11 w/w ustawy). W ocenie skarżącego Rada Powiatu 
Łowickiego nie przekroczyła kompetencji ustawowych poprzez przekazanie w rozdziale VIII 

„Programu” zatytułowanym: „Sposób realizacji, oceny Programu i postępowanie w sprawach o 
udzielanie wsparcia na realizację zadań” w § 8 ust. 2 organowi wykonawczemu uprawnienia do 
określenia trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert, a zatem nie stanowi to istotnego naruszenia skutkującego 

stwierdzeniem nieważności tego zapisu, a tym bardziej stwierdzeniem nieważności uchwały w 
całości. Trzeba podkreślić, iż przedmiotowe postanowienia mają wyłącznie charakter 
wykonawczy i miały służyć w intencji Rady Powiatu Łowickiego sprawnemu przeprowadzeniu 
procedury konkursowej dla realizacji ważnych z punktu społecznego zadań powiatu. Co istotne 
brak określenia przedmiotowego trybu i zasad bezpośrednio w „Programie” nie przesądza o 
braku możliwości realizacji Planu w pozostałym zakresie. Wbrew zatem stanowisku organu
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nadzoru, przy podejmowaniu uchwały nie naruszono art. 5 ust. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, z uwagi na nie określenie trybu powoływania i zasad działania 
komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w programie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 
Należy zauważyć, iż przekazanie do kompetencji organu wykonawczego uregulowania materii 
o charakterze stricte administracyjnym i porządkowym prac Komisji, nie jest naruszeniem 
przepisów ustawy, a więc nie mogło stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności (tak 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2012 r. , sygn. akt: 
II OSK 1582/12, LEX nr 1219252).

Zaznaczyć ponadto trzeba, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. 
Oznacza to, iż rada jest właściwa w zakresie stanowienia prawa lokalnego oraz kontroli 
realizacji zadań powiatu przez organ wykonawczy. W ramach więc ustrojowych relacji 
pomiędzy wymienionymi organami powiatu Rada Powiatu Łowickiego mimo przekazania 
Zarządowi Powiatu Łowickiego uprawnienia określenia trybu powoływania i zasad działania 
komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ma zagwarantowaną 
kontrolę nad realizacją Programu.

Program jest uchwalany, po obligatoryjnych konsultacjach z ustawowo określonymi 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, przeprowadzonych w określony ustawą 
sposób. Ustawowy wymóg takich konsultacji i obligatoryjne elementy programu stanowią 
uznanie roli takich organizacji przy wykonywaniu zadań publicznych i rodzą dla nich określone 
uprawnienia. Podjęcie kwestionowanej przez Organ nadzoru uchwały zostało poprzedzone 
konsultacjami zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na podstawie uchwały Nr LV/40ł/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 
sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje 
przeprowadzone były w dniach od 26 września do 6 października 2016 roku, co istotne w 
wyniku konsultacji nie zgłoszono propozycji zmian do projektu wyżej wymienionej uchwały ani 
też nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. Trzeba także podkreślić, iż Roczny Program Współpracy
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na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 został przedstawiony Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 
Promocji, a podczas omawiania jego treści na posiedzeniu nie wniesiono żadnych uwag.

Nadto zgodnie z art. 5a ust. ł ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego okres obowiązywania programu. Rada Powiatu Łowickiego z zachowaniem 
wskazanego terminu podjęła uchwałę Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 
października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu 
Łowickiego 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. 
Natomiast Wojewoda Łódzki stwierdzając nieważność przedmiotowej uchwały w całości nie 
wziął pod uwagę wykładni funkcjonalnej polegającej na ustaleniu roli społecznej przepisów 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepisy wyżej wymienionej 

ustawy, wraz z określonymi w niej elementami rocznego programu współpracy, należy 
postrzegać poprzez praktyczną obserwację funkcji społecznej jaką pełni określona regulacja 
prawna. Przyjmując funkcję społeczną jako wiodącą w przypadku ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, należy wnioskować, iż uchwalenie „Programu” we 
wskazanym terminie ma na celu zapewnienie ciągłości działania organizacji pozarządowych i 

pożytku publicznego na określonym terenie. Uznanie uchwały Nr XXVII/ł 62/2016 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 za nieważną w całości, leży w sprzeczności z ideą 

przyświecającą ustawodawcy i szeroko rozumianym interesem społecznym. Nadto stwierdzenie 
nieważności w całości przedmiotowej uchwały, powoduje brak możliwości realizowania zadań 

powiatu we współpracy z organizacjami pozarządowymi i prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, tak ważnych z punktu widzenia funkcjonowania społeczności lokalnej i ogólnie 
rozumianego interesu społecznego, m.in. w zakresie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, w tym prowadzenia 
placówek, świadczenia usług opiekuńczych, podejmowanie działań na rzecz osób chorych,
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niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
- edukacji i wychowania, w tym wspierania rozwoju młodzieży, a także umiejętności 

kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych uczniów szkół/placówek oświatowych,

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
- w zakresie turystyki,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W ocenie skarżącego ingerencja Wojewody Łódzkiego polegająca na stwierdzeniu 
nieważności w całości uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu 
Łowickiego 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 jest 

nadmierna i nie znajduje żadnego uzasadnienia w konstytucyjnie określonych celach 
i konstytucyjnie chronionych wartościach jednostki samorządu terytorialnego. Jak wyjaśnił 
Trybunał Konstytucyjny, jednostki samorządu terytorialnego, wykonując zadania publiczne, 
uczestniczą w zakresie określonym przez ustawodawcę w sprawowaniu władzy państwowej, 
ale czynią to na szczególnych zasadach, z których najważniejsze znaczenie ma zasada prawem 
przyznanej i prawem chronionej samodzielności (vide OTK 1994, Nr 2, poz. 46, W 10/93).

Wobec powyższego przyjąć należy, iż Rada Powiatu Łowickiego stosownie do zapisów 
art, 5a ust.l i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w sposób zgodny z ich treścią uchwaliła Roczny Program Współpracy na rok 
2017 Powiatu Łowickiego 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 stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVII/! 62/2016 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 
Powiatu Łowickiego 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. 
Nie sposób zatem uznać, iż w tym przypadku zachodzi podstawa do stwierdzeni nieważności 
w całości przedmiotowej uchwały.

9



Wskazując na powyższe wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:
1. uchwała Nr LV/401/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji,
2. uchwała Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w 
sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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,
3. zawiadomienie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2016 roku o nr PNIK- 
Ł4131.241.2016 o wszczęciu postępowania,
4. uchwała Nr XXVIII/164/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 listopada 2016 r.
Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2016 roku o nr PNIK-I-4131.241.2016 o wszczęciu 
z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu 
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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,
5. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego nr PNIK-L413Ł24Ł2016 z dnia 1 grudnia 
2016 r.
6. odpi s n i niej szej skargi wraz z załączn ikam i.
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WOJEWODA ŁÓDZKI
PNIK~I.413L241.2016

Rada^Pp^iatu^ Łowickiego

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie axt 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: 

Rocznego Programu Współpracy na rok 20k7'Powiatu'Łowickie'go 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 sesji w dniu 26 października 2016 r. Rada Powiatu Łowickiego podjęła uchwałę Nr 

sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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.

Uchwała została doręczona Wojewodzie Łódzkiemu w dniu 2 listopada 2016 r.

W dniu 21 listopada 2016 r. organ nadzoru zawiadomił Radę Powiatu Łowickiego o 

wszczęciu postępowania nadzorczego, w którym wskazał swoje zastrzeżenia dotyczące naruszenia 

przepisów prawa przedmiotową uchwałą.

Rada Powiatu Łowickiego w dniu 28 listopada 2016 r. przesłała wyjaśnienia, które nie 

uwzględniają zastrzeżeń organu nadzoru.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239)

stwierdzam nieważność

Uzasadnienie



zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Ustęp 
4 ww. artykułu określa elementy, jakie powinien zawierać uchwalany przez radę program. Zgodnie 

z treścią tego przepisu roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy;

3) zakres przedmiotowy;

4) formy współpracy o których mowa w art, 5 ust. 2;

5) priorytetowe zadania publiczne;

6) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków planowanych na realizacje programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert.

Zdaniem organu nadzoru, Rada Powiatu regulując-ww. materię nie wypełniła w pełni 

delegacji ustawowej wynikającej z treści art. 5a ust. 4 ww. ustawy. Przepis ten stanowi, że program 

współpracy zawiera w szczególności (mi.in.) tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
W § 8 ust. 2 załącznika do przedmiotowej uchwały Rada określiła, że tryb powoływania i zasady 

działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określi Zarząd 

w odrębnej uchwale -  przekazała więc swoje uprawnienia Zarządowi Powiatu. Rada dokonała 

subdełegacji kompetencji i przekazała swoje uprawnienia ustawowe organowi wykonawczemu 

powiatu. Rada powiatu nie posiada kompetencji do podejmowania takich uregulowań i nie może 

naruszać konstytucyjnej zasady podziału organów powiatu na stanowiące i wykonawcze 

wynikającej z zapisów art. 169 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z którym jednostki 

samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i 

wykonawczych (wyrok WSA we Wrocławiu sygn.akt: III SA/Wr 474/15). Ustawodawca w ww. 

artykule wyraźnie wskazał, iż tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych określi rada 

a nie zarząd.

Wskazane powyżej zagadnienie -  dotyczące komisji konkursowych, stanowi obligatoryjny 

element każdego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy a nieuregulowanie bądź uregulowanie go w sposób



nieprawidłowy łub niepełny, z powodu niezrealizowania delegacji ustawowej, powoduje istotną 

wadliwość programu. Skoro uchwała nie obejmuje tych. wszystkich zagadnień, które ustawodawca 

uznał za istotne do zawarcia w „Programie”, to zachodzi konieczność stwierdzenia jego 

nieważności w całości, £

W konsekwencji stwierdzić należy, iż Rada Powiatu Rawskiego podejmując przedmiotową 

uchwałę, naruszyła w sposób istotny prawo, tj. art. 5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicz

nego i o wolontariacie.

W tak obowiązującym stanie prawnym, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest 

uzasadnione i należało orzec jak na wstępie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi (90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135) za pośrednictwem Wojewody 

Łódzkiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

Zarząd Powiatu Łowickiego





RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ..

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego z  dnia 23 listopada 2016 roku o nr PNIK-I-413Ł241.2016 o wszczęciu 

z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/162/2016 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego 

Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ark 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie § 19 Statutu Powiatu Łowickiego stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Łowickiego (Dz. Urz, Województwa Łódzkiego po z. 3622) w zw. z.art. 
77 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
814, poz. 1579) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2016 roku o nr PNIK-Ł4131.241.2016 
o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu 
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 wolontariacie55 w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały.

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego do doręczenia 
niniejszego Stanowiska Wojewodzie Łódzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR 
Wydzj&hi Edukacji

Justyna Supera-Steinhauer
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Załącznik do Uchwały
Rady Powiatu Łowickiego z dnia Us\ppę\fk»?20'Kev .

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2016 roku o nr PNIK-I-4131.241.2016 o wszczęciu 

z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały N r XXVII/162/2016 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego 

Program u Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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

W związku z doręczonym w dniu 22 listopada 2016 roku zawiadomieniem Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2016 roku o nr PNIK-I.4131.241.2016 o 
wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/! 62/2016 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu 
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 i wezwaniem do złożenia wyjaśnień, Rada Powiatu 
Łowickiego przedstawia następujące stanowisko.

Uchwała Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 
roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 została podjęta 
zgodnie z normą określoną w art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817). 
Uchwalony przez Radę Powiatu Łowickiego Roczny Program Współpracy na rok 2017 
Powiatu Łowickiego 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 stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały zawiera wszystkie 
obowiązkowe elementy określone w art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności: okres realizacji 
programu (art. 5a ust. 4 pkt 6 w/w ustawy), informację o sposobie tworzenia programu oraz o 
przebiegu konsultacji (art. 5a ust. 4 pkt 10 w/w ustawy), tryb powoływania i zasady działania 
komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert (art. 5a ust. 4 pkt 
11 w/w ustawy).

Odnosząc się w pierwszej kolejności do okresu realizacji programu to zdaniem Rady 
Powiatu Łowickiego został on jasno sprecyzowany już w tytule uchwały: „w sprawie: 
Rocznego Programu Współpracy na rok 20X7 Powiatu Łowickiego 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”, w treści 
przepisów merytorycznych: „§ 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy na rok 20X7 
Powiatu Łowickiego 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, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”, jak i w tytule załącznika do



uchwały: „Roczny Program Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ark 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Należy dodatkowo zaznaczyć, 
iż w treści zapisów samego „Programu” okres jego realizacji, czyli rok 2017, również został 
powtórzony, zarówno w Rozdziale VIII § 8 ust. 4, jak i w Rozdziale IX § 9.

Okres jest niewątpliwie miarą czasu. Pojęcie okres rozumiane jest jako „czas trwania 
czegoś, przedział czasowy, czas, w którym ma miejsce jakieś zjawisko cykliczne” (tak 
Słownik Języka Polskiego pod red. W. Doroszewskiego, PWN, 
http://sjp.pwn.pksłowniki/okres.html). W celu uzasadnienia stanowiska Rady Powiatu 
Łowickiego w zakresie wskazania w treści „Programu” okresu jego realizacji jako rok 2017, 
należy dokonać analizy sposobu obliczania terminów. W art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, poz. 868, poz. 
1579, poz. 996) ustawodawca wskazał sposób liczenia terminów określonych w dniach, 
tygodniach i miesiącach. Kodeks postępowania administracyjnego nie określa natomiast 
sposobu obliczania terminów określonych w latach. W doktrynie wskazuje się, że w takim 
przypadku należy stosować odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, poz. 585, poz. 1579, z 2015 r.: poz. 1311) W związku z 
tym w dalszej kolejności należy sięgnąć do art. 112 K.c„ zgodnie z którym termin oznaczony 
w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą łub datą 
odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie 
było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Stosowne zaś do treści art. 114 K.c. jeżeli termin jest 
oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się 
za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć. Regulując sposób liczenia terminów 
prawa prywatnego, ustanawianych ustawą, czynnością prawną łub orzeczeniem sądu, 
współczesny ustawodawca stosuje wykształconą w tradycji rzymskiej metodę computatio 
civiłis, polegającą na przyjęciu dnia kalendarzowego jako najmniejszej jednostki obliczania 
czasu. Zastosowanie tej metody nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów rodzących się 
przy obliczaniu upływu terminów, zwłaszcza tych, które zostały oznaczone w miesiącach lub 
latach, powstaje bowiem kwestia, czy za miesiąc uważać okresy stałe, np. 30-dniowe, a za rok 
- 365-dniowe, czy też obliczać te okresy według kalendarza, dodając do początku terminu 
konkretne miesiące (łata) kalendarzowe, a więc w różnych wypadkach okresy o różnej 
długości (por. postanowienie SN z 11 sierpnia 1999 r„ I CZ 106/99, LexisNexis nr 342995, 
OSNC 2000, nr 1, poz. 21). Przyjęto, że do obliczania terminów właściwa jest nazwa dnia, 
gdy termin został oznaczony w tygodniach, a data - gdy termin został oznaczony w 
miesiącach lub latach. Jeżeli więc strony uzgodniły w czwartek, że spełnienie świadczenia 
powinno nastąpić za tydzień, to początkiem, a równocześnie końcem tego terminu jest także 
czwartek. Z zestawienia art. 112 z art. 114 wynika, że sposób liczenia terminów określony w 
art. 112 ma zastosowanie tylko do terminów nieprzerwanych (ciągłych) (Gudowski Jacek 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część Ogólna, Lexis Nexis, 2014,

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy podkreślić, iż w 
przyjętym Rocznym Programie Współpracy na rok 2017 zdaniem Rady Powiatu Łowickiego 
wprost został wskazany okres jego realizacji, jako rok 2017, zatem z założenia Program 
dotyczyć ma przedziału czasowego trwającego od 1 stycznia 2017 roku (który przypada w 
niedzielę) do 31 grudnia 2017 roku (który przypada także w niedzielę). Chodzi w tym 
przypadku o rok kalendarzowy. Z tego względu także według art. 112 K.c. na dzień 31 
grudnia 2017 r. należy określić koniec rocznego okresu realizacji,/Programu” rozpoczętego w 
dniu 1 stycznia 2017 r. Ponadto stwierdzić należy, iż nie można okresu realizacji programu, 
wskazanego jako obowiązkowy element „Programu” analizować i interpretować w oderwaniu 
od pozostałych przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

http://sjp.pwn.pks%c5%82owniki/okres.html


publicznego i o wolontariacie. Nie można w tym względzie pominąć także reguł wykładni 
systemowej, celowości owej i funkcjonalnej przepisu.

Przechodząc do kolejnego braku wskazanego przez Organ nadzoru, dotyczącego 
nieprzywołania uchwały, na podstawie której przeprowadzono konsultacje, stwierdzić należy, 
że takiego elementu ustawodawca nie przewidział w art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z treścią art. 5a ust. 
4 pkt 10 w/w ustawy roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności informację o sposobie 
tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. Roczny Program Współpracy na rok 2017 
Powiatu Łowickiego 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 stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na 
rok 2017 Powiatu Łowickiego 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, zakwestionowany przez Organ, w rozdziale ”WH zatytułowanym: „Sposób 
tworzenia Programu i przebieg konsultacji” w § 7 ust. 2 wskazuje jasno, iż przebieg 
konsultacji określa odrębna uchwała Rady Powiatu Łowickiego w sprawie szczegółowego 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 
ustawy z „dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. Chodzi tu konkretnie o uchwałę Nr LV/401/2010 Rady Powiatu Łowickiego z 
dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na 
podstawie § 5 ust. 1 powołanej uchwały decyzję o formie i terminie przeprowadzenia 
konsultacji na zasadach określonych w uchwale podejmuje Zarząd Powiatu Łowickiego w 
drodze uchwały i w oparciu o przedmiotowy zapis stosowna uchwała została podjęta, tj. 
uchwała nr 331/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 września 2016 roku w sprawie: 
formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, dotyczących Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 
Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Konsultacje przeprowadzone były w dniach od 26 września do 6 października 
2016 roku w formie ankiety stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego, 
co istotne nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. Trzeba także podkreślić, iż Roczny Program 
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 został przedstawiony Komisji Edukacji, Kultury, 
Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji, a podczas omawiania jego treści na posiedzeniu nie 
wniesiono żadnych uwag.

Współpracę z organizacjami pozarządowymi uznaje się za szczególnie istotną w 
procesie demokratyzacji sposobu działania publicznej władzy samorządowej i zasad good 
govemance przy wykonywaniu zadań publicznych. Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi powinien zawierać w szczególności m.in. ustalenie zasad współpracy, jej 
zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób 
realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, sposób



oceny jego realizacji oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Program ten zawiera zatem, obok norm o 
programowym charakterze, także normy prawne, służące realizacji współpracy z 
organizacjami pozarządowymi- Program jest uchwalany, po obligatoryjnych konsultacjach z 
ustawowo określonymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
przeprowadzonych w określony ustawą sposób. Ustawowy wymóg takich konsultacji i 
obligatoryjne elementy programu stanowią uznanie roli takich organizacji przy wykonywaniu 
zadań publicznych i rodzą dla nich określone uprawnienia (tak wyrok NSA z dnia 8 listopada 
2011 roku, sygn. akt: II OSK 1824/11, L£X nr 1212796).

Organ nadzoru wskazuje, iż w przyjętym. „Programie” nie określono trybu 
powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert. Roczny Program Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 stanowiący 
załącznik do uchwały Nr XXVI1/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 
2016 roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 w rozdziale VIII 
zatytułowanym: „Sposób realizacji, oceny Programu i postępowanie w sprawach o udzielanie 
wsparcia na realizację zadań” w § 8 ust. 2 wprost stanowi, iż tryb powoływania i zasady 
działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określi 
Zarząd w odrębnej uchwale, przy czym pkt 1) komisja- konkursowa dokonuje oceny 
złożonych ofert na realizację zadań, o których mowa w § 6, pkt 2) ocena złożonych ofert w 
formie protokołu z posiedzenia komisji przekazywana jest Zarządowi Powiatu Łowickiego, 
który dokonuje ostatecznego podziału dotacji dla organizacji. W ocenie Rady Powiatu 
Łowickiego została w ten sposób wypełniona norma określona w art. 5a ust. 4 pkt 11 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
określająca obowiązkowy element rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi: w art. 3 ust. 3 w postaci trybu powoływania 
i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Wobec powyższego przyjąć należy, iż Rada Powiatu Łowickiego stosownie do 
zapisów art. 5a ust. I i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w sposób zgodny z ich treścią uchwaliła Roczny Program 
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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 stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVII/162/2016 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu 
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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. Nie sposób zatem uznać, iż w tym przypadku 
występuje sprzeczność z prawem przedmiotowej uchwały, o której mowa w art. 79 ust. ł 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r„ poz. 814, 
poz. 1579).

Wskazując na powyższe w niniejszej sprawie brak jest podstaw do prowadzenia 
postępowania nadzorczego, gdyż w zakwestionowanej przez Organ nadzoru uchwale nie 
występuje jakakolwiek sprzeczność z prawem. W związku z tym Rada wnosi o uwzględnienie 
przedmiotowego stanowiska w toku prowadzonego postępowania.
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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
W ŁODZI

Łódź, 21 listopada 2016 r.
PNIK-Ł4131.241.2016

Rada Powiatu Łowickiego 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art 79 ust. 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r  poz. 814), w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte z urzędu postępowanie określone w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr 

XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie; 

Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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, która wpłynęła do Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 2 listopada 2016 r.

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą Rada Powiatu Łowickiego przyjęła Roczny Programu Współpracy 
na rok 2017 Powiatu Łowickiego 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.

W art. 5a ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) ustawodawca określił obowiązkowe elementy, 

które powinien zawierać roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3.
W przyjętym „Programie” stanowiącym załącznik do Uchwały Rada Powiatu nie 

uwzględniła następujących elementów wynikających z powołanego wyżej art. 5a ust. 4 

ustawy;
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 
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1) nie wskazano okresu realizacji programu;

2) nie przywołano uchwały, na podstawie której przeprowadzono konsultacje;

3) nie określono trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania 

ofert w otwartych konkursach ofert.

Wobec powyższego, w terminie 6 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia, 

proszę o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia należy przesłać do 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
ePUAP: /lodzuw/skrytka.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

Ewa Wardęga
Zastępca Dyrektora Wydziału 
Prawnego, Nadzoru i Kontroli

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Łowickiego

V



Uchwala Nr.
Rady Powiatu Łowickiego 
z dniac2& s3jdniach.

w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 
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 podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2016 poz. 814,1579) oraz art. 5a ust. 1 i ust, 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i "o 'wolontariacie (Dz.U.z 2016 r. poz. 239, 395) 
Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 
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, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Syl wia Wdikiewicz



Uzasadnienie

W myśli art 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2016 r. poz. 239, 395) organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego uchwala roczny . program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Priorytetem Powiatu Łowickiego jest współpraca z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu zaspokojenia 
potrzeb i rozwiązywania problemów mieszkańców, a także rozwoju i aktywizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. Program określa min. cele, priorytetowe zadania publiczne 
podlegające wsparciu oraz formy i zasady współpracy Powiatu Łowickiego z trzecim 
sektorem.



Załącznik
do Uchwały Nr.&W \/ \ tó \^  4
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia.s& <501̂  v>

Roczny Program Współpracy na rok 20X7 Powiatu Łowickiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2016 r. poz. 239, 395)

2) organizacjach -  rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 213 ustawy,

3) Programie - rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Powiatu Łowickiego 
z organizacjami, o których mowa w punkcie 2),

4) Powiecie- rozumie się przez to Powiat Łowicki,
5) Zarządzie- rozumie się przez to Zarząd Powiatu Łowickiego,
6) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z poźn. m ) ,
7) konkursie - rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 

ustawy.

Rozdział XI 

Cele programu

§ 2 .  1. Głównym celem Programu jest budowanie i wzmacnianie dialogu społecznego 
pomiędzy organizacjami, a Powiatem.

2. Cele szczegółowe Programu to:
1) wzmocnienie współpracy Powiatu z organizacjami,
2) budowa społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnych,
3) promocja i rozwój potencjału sektora pozarządowego w Powiecie,
4) wsparcie rozpoznanych potrzeb mieszkańców w ramach zadań Powiatu realizowanych 

przez organizacje.

Rozdział XII 

Zasady współpracy

§ 3. Powiat przy współpracy z organizacjami kieruje się następującymi zasadami:
1) pomocniczości i suwerenności stron - Powiat, respektując odrębność i suwerenność 

zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania 
i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych podejmuje



współpracę z tymi organizacjami, wspiera ich działania oraz umożliwia realizację zadań
publicznych,
2) partnerstwa- organizacje uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów 

społecznych, wypracowywaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonania zadań 
publicznych na zasadach określonych w ustawach ,

3) efektywności i uczciwej konkurencji - Zarząd dokonuje wyboru najefektywniejszego 
sposobu wykorzystania środków publicznych , przestrzegając zasad uczciwej 
konkurencji,

4) jawności - informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację 
zadań publicznych już prowadzonych umieszcza się na stronach internetowych 
Powiatu,

5) legalności - wszelkie działania Powiatu i organizacji odbywają się w granicach
i na podstawie przepisów prawa.

Rozdział IV

Przedmiotowy zakres współpracy

§ 4. Przedmiotowy zakres współpracy dotyczy:
1) edukacji i wychowania,
2) ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
3) osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej,
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
5) kultury fizycznej i sportu,
6) turystyki,
7) nieodpłatnej pomocy prawnej,
8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. '

Rozdział V 

Formy współpracy

§ 5. Współpraca pomiędzy Powiatem a organizacjami odbywać się będzie w następujących 
formach:

1) powierzenie realizacji zadań publicznych,
2) wspieranie realizacji zadań publicznych,
3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach współdziałania,
4) promowanie realizowanych zadań na stronach internetowych Powiatu.

Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

§ 6. Priorytetowe zadania obejmują następujące działania : ■
1) w zakresie edukacji i wychowania:

a) wspieranie rozwoju młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw 
badawczych i twórczych uczniów szkół/placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łowicki,

b) integracja społeczna pełno -  i niepełnosprawnych poprzez działania edukacyjno 
wychowawcze,



c) działania wspierające, integrujące oraz wyrównujące szanse dzieci i młodzieży
pochodzących z rodzin niedostosowanych społecznie, a także zagrożonych patologią
społeczną,

2) w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej:
a) działania edukacyjno-informacyjne służące ochronie środowiska naturalnego,
b) wspieranie edukacji ekologicznej, m. in. podniesienie świadomości dotyczącej 

skutków i szkodliwości oddziaływania zanieczyszczeń na człowieka i jego środowisko,
c) upowszechnianie wiedzy z zakresu możliwości oddziaływania na środowisko 

naturalne z uwzględnieniem uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych, ■
3) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej:

a) działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
b) prowadzenie placówek, świadczenie usług opiekuńczych, podejmowanie działań 

na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie funkcjonować 
w codziennym życiu,

c) organizacja rekreacji i wypoczynku dla osób niepełnosprawnych oraz osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

d) organizacja i prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo — wychowawczych,
4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz produktów regionalnych,
b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę i promocję wartości lokalnego 

dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia 
tożsamości regionalnej,

c) wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów partnerskich. dla Powiatu,

d) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój animacji kulturalnej mieszkańców 
Powiatu,

5) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu,
b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (m. in. szkolenie 

młodzieży uzdolnionej sportowo),
c) organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych oraz obozów szkoleniowych 

skierowanych do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazj alny ch,

d) organizacja oraz udział w imprezach regionalnych i ogólnopolskich,
6) w zakresie turystyki:
a) upowszechnianie i promocja walorów turystycznych poprzez różne formy aktywności,
b) działania aktywizujące lokalny rynek pracy w zakresie rozwoju usług turystycznych 

na terenie Powiatu,
7) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w myśl ustawy z dnia 

5 sierpnia 20X5 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poprzez 
powierzenie przez Powiat prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
obejmującej:

a) informowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 

a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo -  administracyjnym,



d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo — 
administracyj nym,

S) w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a) organizacj a wypoczynku letniego,
b) organizacj a wyj azdu terapeutyczno -  wypoczynkowego.

Rozdział VII

Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji

§ 7. L Rada Powiatu Łowickiego uchwala Program, po konsultacjach
z organizacjami.

2. Przebieg konsultacji określa odrębna uchwała Rady Powiatu Łowickiego w 
sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. •

Rozdział VIII

Sposób realizacji, oceny Programu i postępowanie w sprawach o udzielanie
wsparcia na realizację zadań

§ 8. 1. Realizacja zadań publicznych, określonych w Programie, przez organizacje odbywać 
się będzie w drodze konkursu ofert.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert określi Zarząd w odrębnej uchwale, przy czym:

1) komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert na realizację zadań, o których 
mowa w § 6,

2) ocena złożonych ofert w formie protokołu z posiedzenia komisji przekazywana jest 
Zarządowi Powiatu Łowickiego, który dokonuje ostatecznego podziału dotacji dla 
organizacji.

3. Zarząd Powiatu Łowickiego dokonuje oceny i kontroli realizacji zadań w ramach 
Programu w zakresie:

1) stanu realizacji zadań,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadań,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych na realizację 

zadań,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach 

umowy.
4. Do dnia 30 kwietnia 2018 roku Zarząd przedłoży Radzie Powiatu Łowickiego 

sprawozdanie, z realizacji zadań zawartych w Programie na 2017 rok.



Rozdział IX

Postanowienie końcowe

§ 9* Na realizację zadań, o których mowa w § 6, w budżecie Powiatu na rok 2017, 
zabezpieczone zostaną środki w wysokości 257 946,00 złotych.
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Na podstawia aft, 12 ust, 11 ustawy z dnia 5 czerwca ł'9-98 roku o samorzątfzfepowiatowYrp (Dz;NX z  2001 r. Nr 

142, poz. .1:592, z 2O02r. Nr 23, poz. 220, Nr 6.2, poz: 558, Nr U 3poz. 984,;Nr 153,. poz. 1271j Nr20O,pez. 168;8, 

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102; pez;. 1055?:z2Q07'y. N f  pb.Z; 12NŁz2O0.8 r. 

Nr 180, poz. 1 U  N Nr 223, poz. 1458, z 20.09' r. Nr 92, poz. 753, Nr 157', poz. 1241, z 20:1.0 r. Nr 2:8,, poz. i'42, poz. 

) 46, Nr TO6, poz. 6751 oraz airt. 5 ust-5 ustawy z 'dnia 24 b ra tn ia 2003 roku P dzlaialnósei pó%tku: pubhisżnego 

i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz, 8;73, z 2004 r. N r6 4  jpó'ż= 593.,Ńr 116k poz-. T203-jŃf p»ż-; 212% z 2:005

r. N r 15;5, poz. .1294 Nr i 69, .poz, 1420, Nr 175, poz., 1462 i N r 249, poz. 2104, iz 200.6 .w Ni: 94, poz., 651 * z:2008 r. 

Nr 209, poz: 1316,, z;2009 r, Nr 19, poz, 106, Nr 22,. poz. 12:0 i$Ir 157, poz, 1.241 Oraz z  2041) i\..Nr 28 poz. 146) 

Rada Pówdatu Nowickiego uchwala, do następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób' korislirtowaura z organizacjami pozarządowyipi rpodiBlbtami 
wyrhlenionyraj 'ytatk 3 .ust. 3 Wstawy iz dnia 24 kwietnik 2003: roku odzikMnosei pożytku publicznego i: o 
wta’rontaidacie,. zwanych, dalej ^orgaolzaejainf!, 'projektów: aktów prawa miejscowego: w  dziedzinach dotyczących 
działalności, statutowej tych. organizacji \

§ 2, 1. Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracoWy-wapiu aktów' Ofeeslonych- w Ustawie 
z dnia .24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego ;ip  Wolontariacie, WWartęj. dalej ^ątataWąN

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach, dotyczących dzralatoosei; sfattitowęj • organizacji 
pozarządowych i podmiotów* wymienionychHv -art 3 ust. 3 ustawy,;

2) projektu programu współpracy z organizacjami pozaiządówynti i podmiotami tyymienidnymi wart, 3 ust.
3: ustawy. | i

Ś „ .... i ,
2. Konsultacje przepidwadz-a się w7celu poznaiiia opiitii-OFgaiaizacji. o poddanym: konsultacji: akcie.

§ 3. KOnSujmcje w- zależności od ich: przedmiotu mogątniee charakter:

1) ogó lny dotyczący ogółu .organizacji pozarządowych działających na terenie Powiata fcbwdckiegb;;.

2) śrp.dowłs.kow(y dotyczący określonych; organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu
•Łowickiego.. i

§ 4,.Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1) spotkań z przedstawicielami organizacji prowadzących na terenie Powiatu Łowickiego działalność pożytku
publicznego:; 1

2) pisemnych, z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii określonego przez Zarząd Powiatu Łowickiego 
poprzez:

a) przęśl an ie formularza .-organizacjo ra;

b) umieszczenie formularza na stronie mtemętowej Pd\yiąta:Łowicl6ego i BJP,
3) ankiet.

td: TV1MTF,-TXC EW?-HPP4R:MXJNIT:vi~BNifJ\V. Podpisany ktrjona 1



§ 5. 1, Decyzję p formie i terminie przeprowadzenia fcppsidtaGji ma. zasadach określonych w uchwale, 
podejmuje. Zarząd Powiatu Łowickiego w drodze uchwały.

2. Zarząd Powiatu Łowickiego nkreśla w szczegóinaśei:
•i) przedniipt kousuitacji;.
2:) :ęz.as rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) zakres .konsultacji;
4) formę konsultacji;;
5) wzór formularza- Zgiasząnią ópińij.

a-. Ihfprraaęję o podejpiowańy eh konsultacjach publikuje się na -stronie .internetowej Powiatu Łowickiego. 
1 nformącja taka może być również opublikowana w prasie ozasięgu lokalnym, oraz w formie obwieszczenia na 

, tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu;
4. Informację o ppd.ejmowanyeh konsultacjach w terminie nie .późniejszym, niż 7 dni pized wyznaczoną datą 

•spotkania wysyła się również bezpośrednio^ pocztą tradycyjną.: lub elektroniczną zainteresowanym organizacjom 
i podmiotom wymienionym w ari. 3 ust 3 ustawy .o działalhosci. poż^dku publicznego i O. wolontariacie. Wysyłana 
informacja powinna okres (ae pel podejmowanych konsultacji

5, :E- płżjebiegu końsuifacji oporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie
tem at konsuKapp t  wyidM

6i W przypadku prowadżeń.ia konsultacji W fermie spotkania., w: protokole umieszcza się dane osoby będącej 
przewodni cząęym; spotkania, przebieg dyskusji. podjęte ustaleni a a opinie, a także dołącza: się. listę obecności.

7. Po żakońcże.nru konsultacji protokoły, zebrana dokumentacja przedstawiana jest Zarządowa* Powiatu 
Łowickiego.

8. Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu przedstawia Kadzie Powiatu w uzasadnieniu do projektów prawa, 
o .który ch mowa w $ 2..

§ <h 1- Wyniki kóns.ulfaeji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki! nie są wiążące.

2 , Konsultacje uważa śierza ważne bez względu na il osę UGżestmc;zący.eh w hjeji ergankag i,

§ 7. 'Wykonanie uchwały powierza się Ząnządów j Powiątu Łowickiego,,
§ SI Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku .Urzędowym Województwa 

.łódzkieg-ó.

Płżewodn.rcż^
ŁoWfó# -

Jarcin Kosioirek
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