
Zarxąd Powiatu Nowotomyskiego

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

tel. (0-61) 44 26 700 UCHWAŁA NR 378/WR/2021

ZARZĄDU  POWIATU  NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 7 września  2021 r.

w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  projektu,,Rocznego  programu  współpracy  Powiatu

Nowotomyskiego  z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na rok  2022"

Na podstawie  art. 32 ust. 2 pkt  2 ustawy  z dnia 5 czerwca  1998  r. o samorządzie  powiatowym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z późn. zm.) oraz

E3 3 uchwały  Nr XLV1/347/2018 Rady Powiatu  Nowotomyskiego  z dnia 14  września  2018  r. w sprawie

określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z organizacjami  pozarządowymi  i innymi

podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003r.  o działalności  pożytku

publicznego  i o wolontariacie  projektów  aktów  prawa miejscowego  w dziedzinach  dotyczących

działalności  statutowej  tych  organizacji,  Zarząd  Powiatu  Nowotomyskiego  uchwala,  co następuje:

% 1. Ogłasza  się rozpoczęcie  konsultacji  społecznych  projektu,,Rocznego  programu  współpracy

Powiatu  Nowotomyskiego  z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność  pożytku  publicznego  na rok 2022".

% 2. 1.  Konsultacje  przeprowadza  się  w celu  poznania  opinii  organizacji  pozarządowych,

jak  i innych podmiotów  wymienionych  w art.  3 ust. 3 ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.

o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  na temat  projektu  ,,Rocznego  programu

współpracy  Powiatu  Nowotomyskiego  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na rok 2022"  w brzmieniu  stanowiącym  załącznik

nr 1 do niniejszej  uchwały.

2. Wynik  konsultacji  nie jest  wiążący  dla Zarządu  Powiatu  Nowotomyskiego.

3. Konsultacje  uważa  się za ważne  bez względu  na ilość uczestniczących  w  nich organizacji

pozarządowych  i innych  uprawnionych  podmiotów.

% 3. Przedmiotem  konsultacji  jest  wyrażenie  i poznanie  opinii  organizacji  pozarządowych  oraz

innych  podmiotów,  o których  mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003  r. o działalności

pożytku  publicznego  i o wolontariacie,  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego  w sferze  zadań

określonych  w ustawie,  jak i mających  swoją  siedzibę  na terenie  powiatu  nowotomyskiego,  a także

działających  na obszarze  lub  na rzecz  powiatu,  dotyczących  projektu  ,,Rocznego  programu

współpracy  Powiatu  Nowotomyskiego  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na rok 2022".

% 4. Ustala  się czas trwania  konsultacji  od dnia  8 września  do dnia  24 września  2021  roku.

E) 5, Do udziału  w konsultacjach  uprawnione  są organizacje  pozarządowe  i inne podmioty,

wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy  działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie,  prowadzące

działalność  statutową  w sferze  zadań  publicznych  określonych  w ustawie  oraz mające  swoją  siedzibę

na terenie  powiatu  nowotomyskiego,  a także  działającymi  na obszarze  lub na rzecz powiatu.



% 6. 1. Opinie  w ramach  konsultacji  należy składać  na formularzu  stanowiącym  załącznik

nr 2 do niniejszej  uchwały  w formie:

1) pisemnej  bezpośrednio  w godzinach  pracy urzędu  lub listownie  do Starostwa  Powiatowego

w Nowym  Tomyślu,  ul. Poznańska  nr 33, 64-300  Nowy  Tomyśl;

2) elektronicznej  poprzez  przesłanie  skanu  wypełnionego  formularza  na adresy  poczty

e-mail: aalbrecht@powiatnowotomyski.pl  i/lub kkaIek@powiatnowotomyski.pl.

Opinie  należy  składać  w nieprzekraczalnym  terminie  do dnia  24 września  2021 roku  (decyduje  data

wpływu  do Starostwa).

2. Informacja  o przeprowadzeniu  konsultacji,  w tym  także projekt,,Rocznego  programu  współpracy

Powiatu  Nowotomyskiego  z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność  pożytku  publicznego  na rok 2022"  oraz formularz  konsultacji  zamieszczone  zostaną

zarówno  na stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  powiatu  pod  adresem:

www.bip.powiatnowotomyski.pl  (zakładka:  Konkurs  ofert),  na stronie  internetowej  powiatu

nowotomyskiego  pod adresem:  www.powiatnowotomyski.pl,  jak i na tablicy  ogłoszeń  oraz będą

dostępne  od powyżej  określonego  terminu  w siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w Nowym  Tomyślu

przy  ulicy  Poznańskiej  33 -  Kancelaria  Powiatu  pokój  nr 17.

3. Na kopercie  lub w tytule  wiadomości  e-mail  należy  wpisać:  ,,Konsultacje  dotyczące  projektu

Rocznego  programu  współpracy  na rok  2022".

4. Nie będą  uwzględniane  opinie,  które:

1) przekazano  w innej  formie  niż według  załączonego  wzoru  formularza  konsultacji;

2) wniesiono  poza czasem  trwania  konsultacji  określonym  w Et 4 niniejszej  uchwały;

3) nie podpisano  imieniem  i nazwiskiem  przez  osobę  uprawnioną  do reprezentowania  organizacji.

% 7. W ramach  Starostwa  komórką  organizacyjną  odpowiedzialną  za przeprowadzenie  konsultacji

społecznych  jest  Wydział  Rozwoju  i Strategii.

% 8. Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  podjęcia.

PR!:EWODN!CZACY ZARZĄDU

Andrzej  Wijkoński

Podpisy  członków  Zarządu  Powiatu:

1.  Marcin  Brambor

2. Konrad  Drąg

3. Patryk  Kąkolewski

4. Edwin  Pigla

STWIERDZAM



UZASADNIENIE

do uchwały Nr 378/WR/2021  Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia  7 września  2021  r.

w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  projektu,,Rocznego  programu  współpracy  Powiatu

Nowotomyskiego  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na rok  2022"

Zgodniez  art.  5a  ust.  I  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności  pożytku

publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020  r. poz. 1057  z późn.  zm.) organ  stanowiący  jednostki

samorządu  terytorialnego  ma obowiązek  uchwalić,  po konsultacjach  z organizacjami  pozarządowymi

i innymi  podmiotami,  określonymi  w  art.  3 ust.  3 powołanej  wyżej  ustawy  roczny  program

współpracy  z organizacjami  z trzeciego  sektora.

Wobec  powyższego  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  niezbędne  i uzasadnione  dla kontynuowania

dotychczasowej  współpracy  Powiatu  Nowotomyskiego  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi

podmiotami  wymienionymi  w art.  3. ust.  3 ustawy,  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego.

PRżEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ar'idrzej  I/l./ilkoński


