
UCHWAŁA NR XXXVI/369/2022 
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” 

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) w związku 
z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), 
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, w ten sposób, że w załączniku 
do uchwały: 

1) Rozdział 8 otrzymuje następujące brzmienie: „Rozdział 8. Wysokość środków 
planowanych na realizację Programu. Na realizację Programu planuje się przeznaczyć 
środki w wysokości 182 000 zł.”, 

2) w Rozdziale 11 dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu: 
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„9. Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok" został przygotowany przez wydział koordynujący 
w związku z pismem z dnia 28 grudnia 2021 r. skierowanym przez Wydział Nadzoru 
Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 
uchwały Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 
2021 r., z uwzględnieniem uwag organu nadzoru do przyjętej uchwały. Zarząd 
skierował ww. projekt do konsultacji z organizacjami oraz Powiatową Radą 
Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sposób określony 
w Uchwale Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 
2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego. 
W okresie od 30 grudnia 2021 roku do 13 stycznia 2022 roku projekt uchwały 
poddany został konsultacjom z organizacjami poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej Powiatu. Dnia 11 stycznia 2022 roku w Wodzisławiu Śląskim odbyły się 
otwarte konsultacje z organizacjami pozarządowymi, podczas których żadnych uwag 
nie zgłoszono. W trakcie trwania konsultacji do wydziału koordynującego 
nie wpłynęła propozycja wprowadzenia zmian zapisów ww. projektu. Powiatowa 
Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała ww. projekt pozytywnie. 
Wydział koordynujący przedstawił Zarządowi informację z przeprowadzonych 
konsultacji. Zarząd po zapoznaniu się z wynikami konsultacji przyjął ostateczną 
treść projektu zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia 
"Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" 
i skierował ww. projekt do Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego.”; 

3) w Rozdziale 12 w ust. 2 uchyla się pkt od 7) do 18). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Adam Krzyżak 
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