
 

Projekt 

UCHWAŁA NR      /     /2022 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia    listopada 2022r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2023 rok” 
 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r.  

poz. 1327 ze zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XLV/351/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  

26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Program Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 rok” w rozdziale XII pod nazwą: Tryb powoływania  

i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,  

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

,,1. Oferty złożone przez organizacje w konkursie ofert opiniuje Komisja Konkursowa powołana 

przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, w skład której wchodzą: 

a) przedstawiciele Zarządu, 

b) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

 Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

----------------------------------------------- 

/ Małgorzata Osuch / 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR      /     /2022 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia     listopada 2022r. 

 
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami 

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

przy realizacji zadań publicznych należących do kompetencji tych organów. 

Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

Rada Powiatu ma obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

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

do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu. 

Rada Powiatu Wągrowieckiego zrealizowała powyższy obowiązek, podejmując stosowną 

Uchwałę Nr XLV/351/2022 w dniu 26 października  2022 roku, jednakże zaszła konieczność 

doprecyzowania zapisu odnośnie składu komisji konkursowej. 

Wprowadzona zmiana w Załączniku do Uchwały Nr XLV/351/2022 Rady Powiatu  

Wągrowieckiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Program 

Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, została skonsultowana  

z organizacjami pozarządowymi poprzez zamieszczenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę  

w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 

rok” w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: „Konsultacje aktów prawa miejscowego”  

w dniach od 10 listopada 2022r. do 16 listopada 2022r. Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać 

swoje uwagi i opinie w formie pisemnej na załączonym do projektu uchwały formularzu. 

  W wyniku przeprowadzonych konsultacji organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych 

uwag. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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