
Uchwała nr 379/2013 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 17 października 2013 roku 

 

w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na  2014  rok”; 

 

Na podstawie art. 32 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r.  

Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 1 pkt. 2 lit. c) Uchwały Nr  XXVI/236/2009 Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: określania zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. U. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 120, poz. 2356), 

uchwala się: 

§1 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na  2014  rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na  2014  rok” zostanie umieszczony na stronie internetowej 

www.nowydworgdanski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

§3 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 17 października do 31 października 2013 

roku. 

§4 

Uwagi i propozycje do projektu rocznego programu można składać za pomocą poczty 

elektronicznej na adres powiat@nowydworgdanski.pl lub poczty tradycyjnej: Starostwo 

Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy 

Dwór Gdański.  

§5 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. 

 

§6 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Karolina Iwaniak – pracownik  

ds. organizacji pozarządowych i sportu. 

§7 

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie zatwierdzonego 

protokołu.   

 

§8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

http://www.nowydworgdanski.pl/
mailto:powiat@nowydworgdanski.pl


Uzasadnienie 

Zgodnie Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu 

przeprowadza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust. 3 dotyczące projektu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim „Rocznego 

programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na  2014  rok”. 

Po zatwierdzeniu protokołu z konsultacji z uwzględnionymi uwagami, opiniami i wnioskami, 

Zarząd przedstawia Radzie Powiatu do 30 listopada br. stosowny projekt uchwały.  


