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UCHWAŁA Nr        /      /2010 

RADY  POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO  

z dnia  
 

 

w sprawie „Programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2012 ” 

 

 

 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,  Nr 157, poz. 1241, 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142  i 146,  Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 

oraz art. 5a ust 1 i 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234 poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654) 

 

 

 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje 

 

 

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

pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012 r.”, który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Jerzy Wołoszyn 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 

 

Uzasadnienie 
 

 

 Zgodnie z art. 5a ust 1 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.) organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach roczny program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa                                  

w art. 3 ust. 3.  

  Program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi                          

i innymi podmiotami na rok 2012 został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych                      

w sposób określony w uchwale Nr 16/52/2011 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia                    

20 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Program współpracy 

Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012. 

  Konsultacje zostały przeprowadzone od dnia 26 września 2011 r.  do dnia                                 

10 października 2011 r. w formie pisemnej. 

  Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XXIX/28/2010  Rady Powiatu Grudziądzkiego 

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 na stronie internetowej powiatu została 

opublikowana informacja o rozpoczęciu konsultacji. 

 Niniejszy program jest wyznaczeniem kierunków współpracy powiatu grudziądzkiego 

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

2012. 

 Podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu Grudziądzkiego stanowić więc będzie 

wypełnienie zapisu w/w ustawy. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni 

uzasadnione. 

 

 


