
UCHWAŁA Nr       /        /2009 
RADY  POWIATU GRUDZIADZKIEGO  

z dnia  
 
 

w sprawie „Programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 r.” 

 
 
 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku              
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 5 ust 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2003 
r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,  poz. 2135, z 2005 r. 
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, 
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr  19, poz. 100, Nr 22 poz. 120) 
 
 
 
 

Rada Powiatu 
uchwala, co następuje 

 
 
 § 1. Uchwala się „Program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 r., który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały, zwany dalej „Programem”. 

 
 § 2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 

1) określenia rodzajów zadań, w ramach zadań publicznych określonych w „Programie”,                 

o którym mowa w § 1, które Powiat Grudziądzki zamierza zlecić do realizacji 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy              

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie; 

2) określenia trybu realizacji zadania oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych       

na ich realizację;  

3) powołania komisji w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 



publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłoŜenia propozycji wyboru ofert, na które 

proponuje się udzielenie dotacji; 

4) przedłoŜenia Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji „Programu” w zakresie rzeczowym 

i finansowym za 2010 r.; 

5) wykonania innych czynności organizacyjno – technicznych w celu realizacji niniejszej 

uchwały. 

 

 § 3. Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Powiatu                        

w uchwale budŜetowej na 2010 r.  

 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

 § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
    Jerzy Wołoszyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 

 Zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3.  

 Współpraca organów administracji pozarządowych moŜe odbywać sie poprzez 

zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemne informowanie 

się o planowanych kierunkach działalności i inne formy określone w ustawie o poŜytku 

publicznym i o wolontariacie.  

 Niniejszy program jest wyznaczeniem kierunków współpracy powiatu grudziądzkiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz  formy i zasad współpracy z tymi organizacjami w roku 

2010. 

 Podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu stanowić więc będzie wypełnienie 

zapisu w/w ustawy. W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 


