
ZARZĄD POWIATU  

     W POLICACH 

 

 

Police, dnia 10 maja 2021 r.  

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYNIKU PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI 
 

W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W POLICACH  

W SPRAWIE TRYBU UDZIALANIA I ROZLICZNIA DOTACJI DLA PUBLICZNYCH  

I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE  

LUB OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JADNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

ORAZ TRYBU PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI  

ICH POBRANIA I WYKORZYSTANIA   

 

SO.521.3.2.2021.AM 

 

      Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania.  
 

W myśl § 6 uchwały Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 288) konsultacje 

przeprowadzane były z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Policach. 

 

W dniu 6 maja 2021 r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach 

wyraziła opinię w sprawie konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu w Policach  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystania.   

 

Zgodnie z § 1 uchwały Nr 22/2021 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Policach z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poddanego 

konsultacjom projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez 

osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania ww. rada nie wniosła 

uwag do konsultowanego projektu uchwały. 

 

Kopia przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do komunikatu. 

 

STAROSTA POLICKI 

Andrzej Bednarek 
Komunikat sporządziła:  

Agnieszka Maciejkowicz  

Podinspektor  

w Wydziale Spraw Obywatelskich  

Starostwa Powiatowego w Policach  

 

 

Na oryginale właściwe podpisy. 


