
Uchwała Nr ……./……/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia ………………...2012 roku

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  programu  współpracy 
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2010-2012”.

Na podstawie  art.  7 ust.  1 pkt  19 i  art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2 
ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LI/696/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie 
uchwalenia  „Wieloletniego  programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
lata 2010-2012”, wprowadza się następujące zmiany:
w załączniku do uchwały 

1) w §  3  dodaje  się  pkt.  22 w brzmieniu:  „22/  wspierania  rodziny i  systemu pieczy 
zastępczej”

2) w § 5 ust.  1 dodaje się pkt. 14 w brzmieniu: „14/ dla obszaru określonego w § 3  
pkt. 22:

a) wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.” 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do
Uchwały Nr ……../……/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia ……………………. 2012 roku

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  programu  współpracy 
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2010-2012”.

Sfery zadań publicznych, a także rodzaje zadań w ich obszarze, które Miasto Kalisz 
zamierza  realizować  wspólnie  z  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego  określa uchwała Nr LI/696/2010 Rady Miejskie Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 
roku  w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  programu  współpracy  Miasta  Kalisza 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2010-2012”. 

Równocześnie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej nałożyła na gminę i powiat nowe zadania własne w tym zakresie, wśród których 
znajduje  się  m.in.  organizacja  rodzinnej  pieczy  zastępczej.  Ww.  ustawa  daje  przy  tym 
możliwość zlecenia realizacji zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Zmiana  „Programu”  polegająca  na  jego  uzupełnieniu  o  nowe  zadanie  publiczne 
umożliwi  ogłoszenie  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  tego  zadania.  Proponowana 
zmiana została poddana wymaganym konsultacjom społecznym.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione i niezbędne.



WSSM.526.11.2011

Kalisz, 6 listopada 2011 r. 

Biuro Radców Prawnych
wm.

Wydział  Spraw Społecznych  i  Mieszkaniowych  przekazuje  w załączeniu  projekt  uchwały 
Rady  Miejskiej  Kalisza  w  sprawie  zmiany  „Wieloletniego  programu  współpracy  Miasta 
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2010-2012”.

Jednocześnie  prosimy  o  opinię,  czy  istnieje  konieczność poddania  projektu  nowelizacji 
„Programu” konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/655/2010 Rady Miejskiej  
Kalisza z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów  
aktów  prawa  miejscowego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  program  współpracy  z 
organizacjami pozarządowymi uchwala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.
Intencją  ustawodawcy  było  więc  wprowadzenie  mechanizmu  konsultacji  aktu  prawnego 
regulującego m.in.  obszar,  zakres,  formy i  zasady współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi.

Proponowana  nowelizacja  uchwały  RMK  nie  wprowadza  istotnych  zmian  rozwiązań 
zapisanych  w  „Programie”,  a  jedynie  stanowi  jego  uzupełnienie  o  dodatkowe  zadanie 
publiczne  wprowadzone  do  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  ustawą  z  dnia 
9  czerwca  2011 r.  o  wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy  zastępczej.  Wprowadzenie  do 
„Programu”  dodatkowego  zadania  publicznego  umożliwi  ogłoszenie  otwartego  konkursu 
ofert  na  zlecenie  jego  realizacji  organizacji  pozarządowej  wybranej  w  drodze  konkursu. 
Ewentualna  konieczność  przeprowadzenia  konsultacji  znacząco  opóźni  czas  ogłoszenia 
konkursu, a w konsekwencji rozpoczęcia realizacji zadania o około 2-3 miesiące.

W świetle powyższego prosimy o informację, czy istnieje możliwość pominięcia w obecnej 
sytuacji trybu konsultacji projektu uchwały.


