
 

 

Uchwała Nr 3/2015 

Powiatowej Rady  Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego 

z dnia 14 września 2015 r. 

 

dotycząca zaopiniowania projektu  uchwały  w sprawie określenia zadań na których realizację 

przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

projektu uchwały  w sprawie  wprowadzenia ograniczenia i zakazu używania jednostek 

pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach  powierzchniowych 

Powiatu Mogileńskiego i projektu uchwały  w sprawie  ustalenia wysokości opłat i kosztów 

związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu 

strzeżonym obowiązujących w roku 2016. 

    

Na podstawie art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118z późn. zm.
1
),  oraz  § 13 ust. 21 i § 15 ust. 1 i 2 

Uchwały Nr VII/35/15 Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia  Regulaminu trybu 

powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Mogileńskiego  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego, po zapoznaniu się            

z projektem uchwały opiniuje pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie  

określenia zadań na których realizację przeznacza się środki  z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

§ 2  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego, po zapoznaniu się            

z projektem uchwały opiniuje pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie  

o wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym 

na określonych śródlądowych wodach  powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego. 

 

 

                                                 
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014, poz. 1146, poz.1138; Dz. U. z 2015, poz. 1255 



§ 3 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego, po zapoznaniu się            

z projektem uchwały zrezygnowała z prawa do wyrażania opinii dotyczącej  projektu  Uchwały 

Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych                         

z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym 

obowiązujących w roku 2016. 

 

 

§ 4 

1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu  Rady. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności 

 

 

Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 3/2015 

Powiatowej Rady  Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego 

z dnia 14 września 2015 r. 

dotyczącej zaopiniowania projektu  uchwały  w sprawie określenia zadań na których realizację 

przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

projektu uchwały  w sprawie  wprowadzenia ograniczenia i zakazu używania jednostek 

pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach  powierzchniowych 

Powiatu Mogileńskiego i projektu uchwały  w sprawie  ustalenia wysokości opłat i kosztów 

związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu 

strzeżonym obowiązujących w roku 2016. 
 

Artykuł 41 i ustawy  z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                             

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118z późn. zm. ) nakłada na Powiatowa Radę Działalności 

Pożytku Publicznego obowiązek opiniowania projektów  uchwał i aktów prawa miejscowego 

dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy  z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy             

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; projektów strategii 

rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 

funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. W 

związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności 

 

 

Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego 

 

 


