
 
UCHWAŁA NR 13/306/12 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia 28 marca 2012 r. 

 
w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy województwa kujawsko-
pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2011” oraz częściowego sprawozdania  
z realizacji „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-
pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015” 
 

Na podstawie art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.1), uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1.  Przedkłada się Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdanie  
z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego za 
rok 2011, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego częściowe 
sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa 
kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015, stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
 

§  4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211,  
Nr 208, poz. 1241, Nr 149, poz.887, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378. 



UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy za rok 2011  
i częściowego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego – dotyczącego części roku 
2011.  
 
2. Omówienie podstawy prawnej: 

Art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm) nakłada na organ 
wykonawczy samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu – 
Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdania z realizacji programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie do dnia 30 kwietnia kaŜdego roku.  
Uchwałą Nr LI/1361/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 
października 2010 r. uchwalony został Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011, w którym 
ww. zobowiązanie równieŜ zostało zawarte. 

Art. 5a ust. 2 umoŜliwił uchwalenie wieloletniego programu współpracy. Uchwałą  
Nr XV/267/11, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r.  
uchwalony został program wieloletni, stąd obowiązek sprawozdawczy dotyczy równieŜ tego 
programu. Ponadto w rozdziale XII programu wieloletniego, określono sposoby i terminy 
realizacji sprawozdań tj. ustalono, Ŝe monitoring będzie prowadzony systematycznie  
i raportowany po zakończeniu kaŜdego roku kalendarzowego. 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:  

Nie podlega.  

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Sprawozdanie z programu rocznego, zostało przygotowane przez Pełnomocnika 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi w oparciu o informacje przekazane przez poszczególne departamenty  
i jednostki organizacyjne Województwa, odpowiedzialne za realizację zadań określonych  
w programie. Część finansowa sprawozdania skonsultowana została z Departamentem 
Finansów Urzędu Marszałkowskiego. Sprawozdanie częściowe dotyczące Wieloletniego 
programu współpracy, zostało przygotowane w oparciu o wskaźniki realizacji 
poszczególnych celów i dotyczy okresu 28 listopada – 31 grudnia 2011 r. 
 
5. Ocena skutków regulacji: 

 Podjęcie uchwały pozwoli przedstawić etapy realizacji programu rocznego  
i wieloletniego oraz umoŜliwi ocenę jego realizacji w roku 2011. 

   

 


