
Uchwała Nr  XXXI/236/22

Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 5 grudnia 2022r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/225/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 

14  października 2022r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 

Siemiatyckiego z  organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”

Na podst. art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 1327) Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

W „Programie współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o 

wolontariacie w roku 2021.”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/225/22 Rady 

Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 października 2022r w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w  roku 2023” wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdz. VII. „Okres realizacji programu” - wykreśla się  punkt 4;

2) rozdz. VIII. „Sposób realizacji programu” - wykreśla się punkty 2 i 3;

3) rozdz. VIII. „Sposób realizacji programu” - punkt 4 otrzymuje brzmienie: „Współpraca 

Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami polega w szczególności na:

a) przygotowaniu i przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert,

b) przygotowaniu umów na realizację zadań publicznych zleconych przez samorząd,

c) kontroli realizacji zadań publicznych,

d) analizie sprawozdań z realizacji zadań publicznych,

e) sporządzaniu informacji na temat współpracy samorządu z organizacjami,

    w tym w szczególności sprawozdań z realizacji Programu,

f) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami w obszarze

  działalności pożytku publicznego, w formach określonych w rozdziale V  Programu.”;

4) rozdz. VIII. „Sposób realizacji programu” - punkt 5 otrzymuje brzmienie: „Za koordynację

działań objętych Programem odpowiada Zarząd Powiatu.”;

5) rozdz. IX. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych” - punkt 1 

otrzymuje brzmienie: „Zarząd Powiatu powołuje komisję konkursową w celu opiniowania 



złożonych ofert.”;

6) rozdz. IX. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych” - punkt 2 

otrzymuje brzmienie: „Przedstawicieli organizacji wybiera Zarząd Powiatu spośród 

zgłoszonych kandydatów.”;

7) rozdz. IX. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych” – wykreśla się 

punkty: 3, 5, 6;

8) rozdz. XI. „Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji” –  wykreśla się punkt 

1

9) rozdz. XI. „Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji” – po punkcie 2. 

dodaje się punkt 2a, o treści: „Konsultacje społeczne programu odbyły się w dniach 15 - 

30.09.2022 r. Prowadzone były w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/200/10 Rady Powiatu 

Siemiatyckiego z  dnia 28.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz 

uchwałę Nr  126/731/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14.09.2022r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych przedmiotowego programu. 

Konsultacje były prowadzone w formach: ogłoszenia projektu Programu w BIP, na stronie 

internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń, z wykorzystaniem formularza zgłaszania 

opinii, zamieszczonego na stronie internetowej powiatu.”;

10) rozdz. XII. „Sposób oceny realizacji programu”, punkt 1 przyjmuje brzmienie: „Zarząd 

Powiatu przedłoży Radzie Powiatu do dnia 31 maja następującego po roku 

obowiązywania programu sprawozdanie z jego realizacji.”; 

11) rozdz. XII. „Sposób oceny realizacji programu” - wykreśla się punkt  2.

12) rozdz. XIII.” Postanowienia końcowe” usuwa się w całości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Boguszewski


