
  
 

Uchwała Nr 36/156/19    

Zarządu Powiatu Iławskiego 

z dnia 07 maja 2019r.  

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu 
Iławskiego w sprawie szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania 

terminu płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
 

 
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z  2019 r., poz. 511) w związku z § 3 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, 
przyjętego Uchwałą Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 
miejscowego (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 1563), Zarząd Powiatu Iławskiego 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie celem uzyskania 
opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie szczegółowych warunków 
odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej. 
 
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu 
złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków, uwag na zasadach określonych w § 8 
Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego. 
 
§ 3. Określa się termin rozpoczęcia konsultacji na 08 maja 2019 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć 
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji. 
 
§ 4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Iławie. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Zarząd Powiatu 
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2. Marek Polański  
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