uchwalaNr ztle nu8

Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 28listopada2018r.
w sprawie przyjęcia protokotu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych
przeprowadzonychna terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu
,,ProgramuwspóĘracy Powiatu Kolbuszowskiegoz organizacjamipozarządowymi
pożytku publicznego na rok
oraz innymi podmiotamiprowadzącymidziałalnośó
2019".
Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
(tj. Dz' U' z 2018r.,poz,995z późn,zm.)w związkuz art.5 ust.5 ustawy
powiatowym
pożytku
publicznegoi o wolontariacie(Dz. U.
z dnia24 kwietnia2003r. o działalności
z 2018 r.' poz. 450 z późn, zm.), uchwaĘ Nr XLVII/300/10 Rady Powiafu
w Kolbuszowejz dnia 23 września2010 r. w sprawie określeniaszczegołowego
pozarządowymii podmiotamiwymienionymi
sposobukonsultowaniaz organizacjami
poż1'tku
pub|icznego
w art.3 ust.3 ustawyz dnia24 kwietnia2003roku o działalności
projektówaktówprawamiejscowego
i o wolontariacie,
ZarzadPowiatuw Kolbuszowei
uchwala,co następuje:
z ptzebiegli wyników konsultacjispołecznych
$ 1. 1' Przyjmujesię protokół,
przeprowadzonychna terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu
,,ProgramuwspółpracyPowiatu Kolbuszowskiegoz organizacjamipozarządowymi
oraz innymi podmiotamiprowadzącymidziałalnośó
pożlku publicmego na rok
2019'',stanowiącyzałącznikdo niniejszejuchwały.
2. Protokół'o którym mowaw ust. 1 zostaniepodanydo publicznejwiadomości
poprzez umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego
www.powiat.kolbuszowski.olorv
w
Biuletynie Informacji Publicznej
wrvw.bip.powiat.kolbuszowa.pl
$ 2. Wykonanieuchwatypowierzasię Staroście.
$ 3. Uchwaławchodziw życiez dniempodjęcia.
CzłonkowieZarządu Powiatu:
1 . JózefKardyś
2. WojciechCebula .
3 . Józef Pry'rnon
A

Marek Kuna

5 . HenrykWojdył

Kolbuszowa 26. I L20I 8r.
Protokół z przebiegu konsu|tacji społecznychprojektu - ,,Programu
współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi
pożytku publicznego na rok
oraz innymi pod.miotamiprowadzącymi działalność
2019."
Powiat Kolbuszowski zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art' 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytkupublicznego i wolontariacie, dział'ające
na terenie Powiatu Kolbuszowskiego
do konsu|tacji projektu Programu wspótpracy Powiatu Kolbuszowskiego
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poĄtku publicznego na rok 20l9'

UchwałaZarząduPowiafuKolbuszowskiegoz dnia 07 listopada20l8r. ustaliła
przeprowadzeniekonsultacji poprzez zamieszczenieprojektu w/w Programuna:
I ) Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.kolbuszowa.pl
2) stronie internetowejPowiatu: www.powiat.kolbuszowski.pl
3) tablicy ogłoszeńw budynku starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
Uchwała Zarządu Powiafu Kolbuszowskiego z dnia 07 listopada
2018r.ustalałatermin konsultacjiProgramu:od dnia 08 listopada 2018r. do dnia
22 listopada 2018r.
opinie, uwagi i wnioski możnabyłodostarczyćw formie pisemnej:
l) osobiściew SekretariacieStarostwaPowiatowego w Kolbuszowej'
2) przesytaćdrogą listową na adres: starostwo Powiatowe w
Kolbuszowej,ul. l1-go Listopada10,36.100 Kolbuszowa
Wyniki Konsultacji
Żadna z organizacji pozarządowychi podmiotów wymienionych w art.3 ust'3
pożytku publicznego i wolontariacie,
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r' działa|ności
działĄących na terenie Powiatu Ko|buszowskiego nie wniosła uwag, nie zgłosiła
wniosku lub propozycji zmian do projektu pn. Program współpracy Powiatu
Kolbuszowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
provadzqcymi działalność
poĘtku publicznego na rok 20 ]9,

