
Protokół Nr 107/2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w dniu 23 września 2022 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Zarządu Powiatu,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniego

posiedzenia oraz zapoznanie się z porządkiem obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Rocznego programu współpracy

Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o

których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2023" oraz skierowania go do konsultacji.

3. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1 

P. Starosta otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził quorum (5 członków). Zarząd przyjął

protokół z ostatniego posiedzenia. Zarząd zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad

nie wnosząc do niego uwag.

Ad.2 

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

program współpracy, po uprzednim poddaniu go konsultacjom, winien być uchwalony do 30

listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania. Rada Powiatu w Radziejowie

Uchwałą nr IV/34/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. określiła szczegółowy sposób

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, § 2 ust. 2 załącznika do uchwały

stanowi, iż decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu w

formie uchwały, natomiast§ 4 ust.1 wskazuje formy przeprowadzania konsultacji.

Przeprowadzenie konsultacji Programu pozwoli na zniwelowanie możliwych

konfliktów poprzez zapewnienie uczestnictwa w dyskusji a tym samym przyczyni się do

stworzenia prawidłowego Programu współpracy.



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Rocznego programu

współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o

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

na rok 2023" oraz skierowania go do konsultacji.

Ad.3

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła

Kata rz~n?r¾czak

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Józef Kołtuniak

Grzegorz Piasecki

Włodzimierz Jace~k Go_rzycki

Jan Nocoń

Irena Zofia Matuszak @~ 
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