
UCHWAŁA NR CDLXX/255/22 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 6 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego 
w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz uchwały Nr 294/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
14 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 
z radami 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 Zarząd 
Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie „Programu 
współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. 

2. Terminem rozpoczęcia konsultacji jest data ogłoszenia konsultacji na stronie internetowej: www.powiat-
otwocki.pl. 

3. Zakończenie konsultacji następuje po 7 dniach od daty ogłoszenia, o której mowa w ust. 2. 

4. Konsultacje odbywają się w formie elektronicznej. 

5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Biura Kultury i Promocji, Pan 
Rafał Skwiot. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Otwockiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu  
 

Krzysztof Szczegielniak  

4. Członek Zarządu  
 

Dariusz  Kołodziejczyk  
2. Wicestarosta 

 
Paweł  Zawada  

5. - 
 

3. Członek Zarządu  
 

Kinga  Błaszczyk  
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Uzasadnienie 

Podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia wymaganych prawem konsultacji 
projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). 

 

 Przewodniczący Zarządu  

  

Krzysztof Szczegielniak  
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