
                  - Projekt - 
 

Uchwała Nr      /      /    
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

 
z dnia ……………………. 2020 r. 

 
w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021 

 
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.)  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  2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)  
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się „Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

 Samorząd Województwa Podkarpackiego współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi na podstawie „Programu współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego”, który określa cele, zasady, formy oraz obszary 

wzajemnej współpracy. Program współpracy uchwalany jest przez Samorząd 

Województwa każdego roku, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

Projekt programu został opracowany przez Oddział współpracy                      

z samorządami i organizacjami w Kancelarii Zarządu we współpracy                           

z poszczególnymi departamentami merytorycznymi Urzędu Marszałkowskiego oraz 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, następnie poddany 

konsultacjom społecznym. W okresie trwania konsultacji tj. od 14 października  

do 3 listopada 2020 roku do Urzędu wpłynęły dwie uwagi  złożone przez Podkarpacki 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie oraz Fundację Narodowy 

Badminton. Szczegółowe zestawienie uwag zawiera załącznik nr 2 do Programu. 

Złożone uwagi zostały uwzględnione.  

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego 

Uchwałą nr 1/11/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., pozytywnie zaopiniowała Program 

współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021 z następującą uwagą -  do § 26 Programu dodać ust. 15 w następującym 

brzmieniu: Komisja ma możliwość oceny i weryfikacji zakładanych w ofercie rezultatów 

zadania. Uwaga została zaakceptowana.    

Środki finansowe wskazane w programie są to kwoty planowane na jego 

realizację. Ostateczna wysokość środków finansowych na realizację Programu 

określać będzie uchwała budżetowa na 2021 rok po jej przyjęciu. 

 

 


