
Uchwała Nr XVI/323/08 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 28 stycznia 2008 r. 

 

w sprawie programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

na rok 2008 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  wojewódzkim 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i w 
wykonaniu uchwały Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 
grudnia 2007 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2008. 
 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się program współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 

2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”. 

 

§ 2 

Sprawozdanie z realizacji „Programu” w zakresie rzeczowym i finansowym, Zarząd 

Województwa przedstawia Sejmikowi w terminie do 31 marca 2009 r. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 



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 reguluje zobowiązanie samorządów 

do współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizowaniu zadań publicznych. Zgodnie z 

art. 5 ust. 3 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. Wobec 

powyŜszego przedkłada się projekt uchwały dotyczący programu współpracy Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego na rok 2008. 

 Program jest wyrazem polityki władz Województwa wobec organizacji pozarządowych, 

której głównym celem jest budowanie partnerstwa między Województwem i organizacjami oraz 

doskonalenie jakości współpracy w działaniach na rzecz optymalnego zaspokajania potrzeb 

mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego a takŜe rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 Projekt programu został, przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, skonsultowany z Radą Organizacji 

Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przeprowadzono teŜ konsultacje za 

pośrednictwem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego, w których mogły uczestniczyć 

wszystkie organizacje pozarządowe. Program określa cele, zasady, formy współpracy oraz 

obszary zadań publicznych, przyjętych do realizacji przez samorząd województwa. 

 Na rok 2008 w budŜecie Województwa zabezpieczono kwotę 4.450.000 zł na realizację, 

w trybie ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych przy 

udziale organizacji pozarządowych. 

 


