
UCHWAŁA Nr CCCXXXVII/208/10 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 26 listopada 2010 r.  

 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu 
Współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2011 rok 
 

 
 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) 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 poŜytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 5a ust. 1  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie      
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:   

 
 

§ 1. Postanawia się skierować do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Otwockiego       
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na 2011 rok.  

 
§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej ( na załączonym 

formularzu) za pośrednictwem strony internetowej Powiatu Otwockiego www.powiat-
otwocki.pl w dziale INNE > Organizacje pozarządowe > Program współpracy z NGO           
w terminie do 10 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej. 

  
§ 3.  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Wydziału 

Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego      
w Otwocku. 
 

§ 4.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

  Przewodniczący Zarządu                
   Krzysztof Boczarski         

1. ................................................                                                4. .............................................. 

        Wicestarosta                 Członek Zarządu 
       Mirosław Pszonka                                                    Grzegorz Michalczyk  

2. ...............................................                                                  5. ............................................. 

       Członek Zarządu  
      Krystyna Kaczorek 

3. ............................................... 

 
 
 
 
 
 



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 poŜytku 
publicznego na 2011 rok. 
 

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

 
 

Przewodniczący Zarządu 
 
    Krzysztof Boczarski   


