
 
 

 
 
 

UCHWAŁA NR   LI/1361/10    
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 18.10.2010 r.  
 

w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2011 
 
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.            
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.2)             
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Uchwala się Program współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 
2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220,    
Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,   
poz. 1055,  Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 
r. Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz.1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146 i Nr 106 poz. 675. 
 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593,   
Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, 
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 
120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r., Nr 28, poz. 146. 



 
 

Uzasadnienie 
 
 

Organizacje pozarządowe są dla samorządu województwa waŜnym partnerem w realizacji zadań 
publicznych, zwłaszcza, Ŝe podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w kaŜdym 
obszarze Ŝycia społecznego i gospodarczego. 
 
Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie stanowi, iŜ organy administracji 
publicznej współpracują z organizacjami pozarządowymi w realizowaniu zadań publicznych. 
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy                     
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 niniejszej 
ustawy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 12 marca 2010 r. roczny program współpracy 
jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 
Wobec powyŜszego przedkłada się projekt uchwały dotyczący programu współpracy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011. 
 
Program określa kierunki działań władz Województwa wobec organizacji pozarządowych, 
których głównym celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia 
zaspokojenia potrzeb społecznych.  
 
Za koordynację prac nad projektem Programu odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekt 
został skonsultowany zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1299/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego oraz Uchwałą Nr 75/1221/10 Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego       
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2011. W konsultacjach wzięło udział 8 organizacji pozarządowych (w tym 
jedna federacja), które zgłosiły 31 uwag do projektu Programu. Uwagi zostały zaopiniowane 
przez departamenty merytoryczne i rozpatrzone przez Zarząd Województwa. Sprawozdanie          
z przebiegu i wyników konsultacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „organizacje pozarządowe”.                 
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Zarząd Województwa przedstawi Sejmikowi w terminie     
do dnia 30 kwietnia 2012 r. 
 
Samorząd Województwa przeznaczy na realizację Programu środki budŜetowe w wysokości      
co najmniej 5 000 000,00 zł. 
 
 
 


