
ZARZĄD POWIATU 
WT-ZZES ŃSK2EGO 

UCHWAŁA NR 339/2019 

ZARZĄ DU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu 
wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r." 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz.511), oraz uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 
255/X11/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i 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 uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy 
powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2020 r.", stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 11.09.2019 r. do 25.09.2019 r. 

§ 3. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu 
wrzesińskiego. 

§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków 
i uwag przy użyciu formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej 
powiatu wrzesińskiego, na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl 
oraz udostępnionego w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego 
we Wrześni. 

2. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Wypełnione formularze należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa 

Powiatowego we Wrześni, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe 
we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września z dopiskiem: „Konsultacje projektu 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" 
w nieprzekraczalnym terminie określonym w § 2 uchwały, (decyduje data wpływu do 
urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@wrzesnia.powiat.pl. 



4. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne 
wypełnienie formularza. Formularze anonimowe, niekompletne oraz niepoprawnie 
wypełnione nie będą brały udziału w konsultacjach. 

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji i obsługę administracyjną odpowiedzialny jest Referat 
Spraw Społecznych i Zdrowia. 

§ 6. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione do analizy Zarządowi Powiatu 
Wrzesińskiego, który wskazuje sposób ich wykorzystania. 

§ 7. Wyniki konsultacji wraz z informacją o sposobie wykorzystania zgłoszonych uwag 

i wniosków wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni 
oraz publikuje na stronie internetowej powiatu. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 
i Zdrowia. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 
; • 

Der-rzy J śniewicz 
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