
UCHWAŁA NR XLII/799/2021 
RADY MIASTA KIELCE 

z dnia 18 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021. 

Na podstawie art. 5a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.1)), Rada Miasta Kielce uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

W  Załączniku do uchwały  Nr XL/779/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §5 ust.1 skreśla się wyrazy „a w szczególności” oraz skreśla się poprzedzający je przecinek, 

2) w § 12 uchyla się ust. 8 i 9. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 3.  

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Kielce 

 
 

Kamil Suchański 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została opublikowana w Dz.U. z 2019 r., poz. 2020 
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UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Nr XL/779/2021 Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 w zakresie postanowień §5 ust.1 oraz
§12 ust.8 i 9 Programu, stanowiącego Załącznik do uchwały, o której mowa powyżej.
Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi uwagami dokonano następujących zmian:
1) w §5 ust.1 Programu przy wymienianiu form współpracy skreśla się wyrazy
„a w szczególności”. Zwrot ten umożliwiał wprowadzenie innych niż wymienione form
współpracy, co przekracza upoważnienie ustawowe,
2) §12 ust.8 Programu uchylono z uwagi na fakt, iż w ocenie organu nadzoru zapis: „Komisja
obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów” pozostaje w sprzeczności z art. 5
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1057
z późn. zm.),
3) §12 ust.9 Programu uchylono, ponieważ zapisy dotyczące składu komisji konkursowych nie
mieszczą się w zakresie upoważnienia ustawowego organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego do określenia „trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej.
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