UchwałaNr |04t;Ą9 t2ot6
Zarządl Powiatu w Ko|buszowej
z dnia 14listopada2016r.
w sprawie przyjęcia protokofu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych
przeprowadzonychna terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu
,'ProgramuwspółpracyPowiafu Kolbuszowskiego z organizacjamipozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymidziałalność
poży'tkupublicznego na rok
20t7".
Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym(Dz, U' z20|6 r., poz.8|4 zpóźn.zm.)w związkuz art.5 ust.5 ustawy
z dnia24 kwietnia2003 r' o działalności
pożytkupublicznegoi o wolontariacie(Dz.
poz,
U. z 20|6 r.,
239 z późn.zm.) uchwałyNr XLVIV300/10 Rady Powiatu
w Kolbuszowej z dnia 23 września20|0 r. w sprawie określeniaszczegołowego
sposobukonsultowaniaz organizacjamipozarządowymii podmiotamiwymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działa|ności
pożytku
publicznegoi o wolontariacie,projektówaktów prawamiejscowego
ZarzadPowiatuw Kolbuszowei
uchwala'co następuje:
$ 1. l. Przyjmujesię protokółz przebiegui wyników konsultacjispołecznych
przeprowadzonychna terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu
,,ProgramuwspóĘracy Powiafu Kolbuszowskiegoz organizacjamipozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymidziałalność
pożytku pub|icznegona rok
2017'''stanowiącyza|ącznikdo niniejszejuchwały.
2. Protokół,o którym mowaw ust. l zostaniepodanydo publicznejwiadomości
poprzez umieszczenie na stronie internetowej Powiafu Kolbuszowskiego
www.powiat.kolbuszowski.pl oraz w
Biuletynie Informacji publicznej
rvwrv.bip.
powiat.kolbuszowa.pl
$ 2. WykonanieuchwaĘpowierzasię Staroście.
$ 3. Uchwaławchodziw Życiez dniempodjęcia.
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Kolbuszowa10.1l.201ór.
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu - ,,Programu
wspóĘlracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi na
2017r."
Powiat Kolbuszowski zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnta 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytkupublicznegoi wolontariacie,działającena tereniePowiafu Kolbuszowskiego
do konsultacji pĄektu
Programu wspóĘracy Powiatu Kolbus7owskiego
na 2017r,
z organizacjamipozarzqdo.t,łymi
Uchwała ZarząÓl Powiatu Kolbuszowskiego z dnia 26 petżdziemka 20|6r.
ustaliłaprzeprowadzeniekonsultacji poprzezzamieszczenieprojektuProgramuna:
I ) stronieinternetowej
Powiatu:www.powiat.kolbuszowski.pl,
2) BiuletynielnformacjiPublicznej:www.bip.powiat.kolbuszowa.pl,
3) tablicy ogłoszeńStarostwaPowiatowegow Kolbuszowej.
Projekt programudo zaopiniowaniaprzesłanododatkowow formie pisemnej do
zaopiniowania Radzie Powiatowej organizacji Pozarządowych Powiatu
Kolbuszowskiego.
Uchwała Zarządu Powiafu Kolbuszowskiego z dnia 26 pużdziemlka
20l5r. ustalała termin konsultacji od dnia 26 pńdziemika 2016r. do dnia
09 listopada 2016r.
opińe, uwagi i wnioski możnabyłodostarczyćw formiepisemnej:
1) osobiście
w SekretariacieStarostwaPowiatowegow Kolbuszowej,
2) przesyłaÓdrogąlistową na adres: Starostwo Powiatowe w
Kolbuszowej,ul. 11-goListopada10,36-100Kolbuszowa
Wyniki Konsultacji
Żadnaz organizacjipozarządowych
i podmiotówwymienionychw art.3ust.3ustawyz
dnl.a24 kwietria 2003r. działalności
pożytkupublicznego i wolontariacie,działających
na tereniePowiafu Kolbuszowskiegonie wniosła./
zgłosiła
uwag' propozycjizmian do
projektu Programu.

