
UCHWAŁA NR 36/1642/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

                                                   z dnia 13 września 2017 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy samorządu województwa 

kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz skierowania 

go do konsultacji 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1), § 2 ust. 1 i § 5 uchwały Nr XV/310/15 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się projekt „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-

pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, zwanego dalej Programem, który 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Niniejszy projekt Programu przekazuje się do konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817  

późn. zm.2). 

§ 3.1.  Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 15 września 2017 r. do dnia 

30 września 2017 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych 

na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73 oraz 

pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl. 

 

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje uwagi na formularzu, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych 

Wdrażania EFS i Zdrowia. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz                   

z 2017 r., poz. 730 i 935. 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60  

i 573. 
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