
UCHWAŁA Nr 5786/2014
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Zasad tworzenia partnerstw w realizacji zadań
publicznych pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 

a Województwem Opolskim”. 

Na podstawie  art.  41  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie
województwa  (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 7 ustawy
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
(Dz.U.  z  2014  r.  poz.  1118  z  późn.  zm.), Zarząd  Województwa  Opolskiego  uchwala,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  „Zasady  tworzenia  partnerstw  w realizacji  zadań  publicznych  pomiędzy
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3
Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) a Województwem Opolskim”,
które stanowią załącznik do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A.Buła          .....................................

R.Kolek         .....................................

T.Kostuś       .....................................

B.Kamińska    ....................................

A.Konopka     ....................................



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.), jedną
z  form  współpracy  pomiędzy  organami  administracji  publicznej  a  organizacjami
pozarządowymi jest zawieranie umów partnerstwa.

Zasady  zawierania  partnerstw  na  potrzeby  realizacji  projektów  indywidualnych,
systemowych  i  wyłonionych  w  drodze  konkusów w  ramach  programów operacyjnych
określa  Ustawa  z  dn.  6  grudnia  2006  r.  o  zasadach  prowadzenia  polityki  rozwoju
(Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.). 

Zarządzeniem  nr  59/2014  z  dnia  14  maja  2014  r.  z  późn.zm.,  Marszałek
Województwa Opolskiego powołał Zespół Roboczy ds. wypracowania modelu tworzenia
partnerstw w realizacji zadań publicznych. W skład Zespołu weszli:

1. Adela Kozina – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego

2. Zbigniew Kubalańca – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego

3. Joanna Piłat – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego

4. Magdalena Bury-Zadroga – przedstawicielka organizacji pozarządowej

5. Krystyna Bień – przedstawicielka organizacji pozarządowej

6. Katarzyna Harnyś-Mielnik – przedstawicielka organizacji pozarządowej

 Zespół  Roboczy  opracował  niniejszy  projekt  Regulaminu.  Dokument  ten,
pozostawiając  zgodnie  z  zapisami  ustawowymi  procedurę  nawiązywania  partnerstw
z  inicjatywy  Województwa  Opolskiego  na  potrzeby  realizacji  projektów  w  ramach
programów  operacyjnych,  określił  zasady  tworzenia  partnerstw  w  realizacji  zadań
publicznych  różnego  rodzaju  z  inicjatywy organizacji  pozarządowych.  Stwarza  on  tym
samym  ramy  partnerskiej  współpracy  Samorządu  Województwa  i  organizacji
pozarządowych  nie  tylko  w  wymiarze  finansowym i  projektowym,  ale  we  wszystkich
działaniach na rzecz regionu. Jednocześnie określa zasady przystępowania Województwa
Opolskiego  do  projektów  partnerskich  realizowanych  przez  organizacje  pozarządowe  
w ramach konkursów współfinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych.

Zgodnie  z  Uchwałą Nr  5670/2014  Zarządu  Województwa  Opolskiego  z  dnia

27 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Zasad tworzenia

partnerstw w realizacji zadań publicznych pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.

zm.) a Województwem Opolskim”, niniejszy dokument został przedstawiony do konsultacji

w terminie od 28 października 2014 r. do 14 listopada 2014 r. W ramach tych konsultacji

organizacje pozarządowe nie złożyły żadnego wniosku do projektu Regulaminu.

Na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) oraz § 5 ust.

1 pkt. 3 Uchwały Nr 3932/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 r.

z późn.zm. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku



Publicznego  Województwa  Opolskiego  z  późniejszymi  zmianami,  Rada  Działalności

Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 17/2014 z dnia 20 listopada

2014 r. pozytywnie zaopiniowała projekt Zasad.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


