UCHWAtANR 368/2013

ZARZ4DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 21 maja 2013 roku

w sprawie przyj$cia sprawozdania z przebiegu i wynikdw konsultacji
projektu wielotetniego Programu wspotpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
na lota 2013-2017

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sarnorzgdzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Mr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Mr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2002 r. Nr 214 poz. 1806;
z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz.
142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.675) w zwiqzku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariade (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 i z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 208,
poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) i §3 zatgcznika do uchwafy Nr XXXVIII/294/10 Rady Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu konsultowania z rada,
dziatalnosci pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci statutowej tych organizacji oraz programu wspotpracy z tymi
organizacjami oraz uchwaty Nr 363/2013 Zarzqdu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 maja 2013 roku
w sprawie przyje.cia i konsultacji projektu wieloletniego Programu wspotpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami
pozarza.dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziafalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie na fata 2013-2017

Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co naste_puje:

§1. Przyjmuje SIQ i podaje do publicznej wiadomosci na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Piotrkowie Tryb. www-powiat-piotrkow5ki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Piotrkowie Tryb. www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl zaktadka ,,organizacje pozarza^dowe"
i na tablicy ogtoszeri Starostwa sprawozdanie z przebiegu i wynikow konsultacji projektu wieloletniego
Programu

wspotpracy

Powiatu

Piotrkowskiego

z organizacjami

pozarza.dowyrni oraz

podmiotami

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziafalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017,
stanowi^ce zafgcznik do niniejszej uchwafy.

§ 2. Wykonanie Uchwaty powierza sie. Staroscie Powiatu Piotrkowskiego.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podje_cia.
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Zatgcznik
do UchwatyNr 368/2013
Zarzqdu Powiatu w Piotrkowie Trybunaiskim
z dnio 21 maja 2013 roku

Sprawozdanie z przebiegu i wynikow konsultacji projektu
wieloletniego Programu wspotpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie no Iota 2013-2017

W dniach od 10 maja 2013r. do 17 maja 2013r. zostaty przeprowadzone zgodnie z Uchwaia. Nr 363/2013
Zarzqdu Powiatu w Piotrkowie Trybunaiskim z dnia 6 maja 2013 roku konsultacje projektu wieloletniego
Programu wspotpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017.
Ogtoszenie konsultacji miato miejsce 7 maja 2013 r., tj. 3 dni przed terminem ich rozpocze_cia.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byty dziatajqce na terenie Powiatu
Piotrkowskiego organizacje pozarzqdowe oraz inne podmioty prowadza.ee dziatalnosc pozytku publicznego
(wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziafalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie).
Celem konsuitacji byto poznanie stanowiska organizacji pozarzEjdowych oraz podmiotow prowadzajcych
dziatalnosc pozytku publicznego (wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie) w sprawie projektu Programu.
Informacja o mozliwosci uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt Programu zamieszczone zostafy na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. www.powiat-piQtrkowski.pl w Biuletynie
Informacji Publicznej wwwjjowjatjjjotrkowsjd.bip.ngt.pl (w zakiadce ,,organizacje pozarzEjdowe") oraz na
tablicy ogtoszeh Starostwa.
Konsultacje miaiy forme, sktadania pisemnych opinii, uwag i wnioskow na temat projektu Programu
bezposrednio w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Piotrkowie
Tryb., w kancelarii Starostwa oraz za posrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.
W konsultacjach nie wzie_fo udziatu i nie zgtosito swoich sugestii co do tresci projektu Programu zadne
Stowarzyszenie.
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