
Uchwała Nr 321/2012 

Zarządu Powiatu Żuromińskiego 

z dnia 24 kwietnia 2012 roku 
 

w sprawie:  zarządzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego  

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XL/419/10 Rady 
Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego 

z 2010r., Nr 187, poz. 5001) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

1. Zarządza konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego.   

2. Konsultacje przeprowadza się w formie: 
1) spotkania roboczego z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
umożliwiającego zgłaszanie uwag i wniosków, 

2) internetowego forum dyskusyjnego (konsultacyjnego) z użyciem strony internetowej powiatu. 

3. Spotkanie robocze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 odbędzie się w dniu 8 maja 2012 roku o godz.  
15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

 
§2 

 

Konsultacje należy przeprowadzić zgodnie z Uchwałą Nr XL/419/10 Rady Powiatu Żuromińskiego  
z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2010r., Nr 187, poz. 5001). 

 
§3 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Joanna Jucewicz - Morawska 

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Żurominie. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Zarządu  

Powiatu Żuromińskiego 

Janusz Welenc 


