
                                           

UCHWAŁA Nr 129/171/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO  

z dnia 19 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1526) oraz §5 załącznika do uchwały Nr XXIX/28/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 września 

2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu komunikowania z powiatową radą działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego 

z 2010 r. Nr 159, poz. 2004) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, stanowiącego załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 § 2. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 24 października 2022 r. do 7 listopada 2022 r. 

 § 3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej. 

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

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

r. poz. 1327 i poz. 1812) nałożyła zgodnie z art. 5 ust. 5 obowiązek konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, w tym w szczególności 

rocznego  programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

 Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr XXIX/28/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z powiatową radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji w §5 załącznika do ww. uchwały stanowi, iż o sposobie przeprowadzenia 

konsultacji decyduje Zarząd Powiatu Grudziądzkiego. 

  

 

 

 Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


