
1  

  

Załącznik do uchwały 

Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Nr 29/1317/17 

z dnia 20 lipca 2017 r. 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu 

Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu 

„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” 

 

1. Podstawa prawna konsultacji  

Uchwałą Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego Sejmik upoważnił Zarząd Województwa do kierowania 

projektów uchwał stanowiących akty prawa miejscowego do konsultacji  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz wyboru formy 

konsultacji.   

W związku z powyższym, projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów  

w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” został skierowany do konsultacji 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Zainteresowane podmioty w terminie od 22 czerwca do 6 lipca 2017 r. mogły przesyłać 

uwagi do projektu w wersji papierowej do Departamentu Edukacji i Kształcenia 

Ustawicznego. Podmiotami uprawnionymi do składania opinii do projektu były 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Zgodnie z art. 6 ust 2 cytowanej uchwały, Zarząd Województwa w terminie 30 dni od daty 

zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 

oraz przedkłada je do publicznej wiadomości na stronie internetowej Samorządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Sprawozdanie zawiera w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych  

w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz podaje się je do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej.  
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2. Przebieg konsultacji  

Celem przeprowadzonych konsultacji było pozyskanie opinii, stanowisk, propozycji itp. 

od instytucji i osób, które w sposób bezpośredni bądź pośredni zaangażowane 

są  w realizację działań na rzecz edukacji.  

Konsultacje prowadzone były z zachowaniem zasad reprezentatywności, równości, 

rzetelności oraz przejrzystości i otwartości. Od dnia 22 czerwca 2017 r. przez 15 dni trwał 

proces konsultacji, który zakończył się ostatecznie w dniu 6 lipca 2017 r.  

Nieprzedstawienie opinii, uwag lub propozycji we wskazanym terminie oznaczało 

rezygnację z prawa jej wyrażenia.  

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w dniu podjęcia 

uchwały w niżej wymienionych miejscach:  

 

Lp.  Miejsce zamieszczenia  

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  

2. Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „Edukacja” 

2. Portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  

   

3. Wykaz opinii i uwag zgłoszonych  

W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.   

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

