
Projekt aktu prawa miejscowego przyjęty przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego  po konsultacjach. 

 
 

UCHWAŁA Nr 
RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 

z dnia …………………… 
 
 
 
zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się,   
co następuje: 
 

§1. W Regulaminie działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/138/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r.  
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2012r., poz. 4908) wprowadza się 
zmianę:     
1) dodaje się §5a w brzmieniu: 
      „§5a 

1. Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Rady przekazuje wszystkim członkom 

Rady materiały do zapoznania się, wyznaczając termin na zajęcie stanowiska. Materiały mogą być 
przesłane drogą elektroniczną. 

3. Materiał uznaje się za uzgodniony, gdy członkowie Rady nie zgłoszą uwag w terminie 
wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady. 

4. Do podejmowania uchwał w trybie obiegowym  stosuje się odpowiednio §5 Regulaminu 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do uchwały.” 

§2.Uchwała została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.) i zaopiniowana przez Powiatową 
Radę Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie.   

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 

Uchwałą Nr XVIII/138/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r.  

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

Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2012r., poz. 4908) organ 

stanowiący ustalił Regulamin działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Z dniem 18 czerwca 2013 roku została Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego  

w Żurominie I kadencji, zwana dalej „PRDPP”. Mając na uwadze efektywną i terminową współpracę 

jednostki samorządu terytorialnego z PRDPP zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian do regulaminu 

jej działalności w zakresie podejmowania uchwał w trybie obiegowym.     

Uchwała została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku 

konsultacji społecznych nie zostały wniesione żadne uwagi. Uchwała została pozytywnie 

zaopiniowana przez PRDPP. 

 

 


