UCHWAŁA Nr 314 /2017
Zarządu Powiatu w Bielsku - Białej
z dnia 04 września 2017r.
w sprawie: określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych
w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 814, z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/51/360/10 Rady Powiatu
w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (z późn. zm.)
Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:
§1
Przedmiotem konsultacji społecznych jest Program współpracy Powiatu Bielskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, zwany
dalej Programem.
§2
Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 04.09.2017r.,
2) termin zakończenia konsultacji na dzień 11.09.2017r.,
3) zakres konsultacji: projekt Programu.
§3
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, z wykorzystaniem ankiety
zgłaszania opinii do projektu Programu.
2. Ankieta zgłaszania opinii zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatu
www.powiat.bielsko.pl
3. Wypełnione ankiety (zawierające uzasadnienie) należy składać w terminie przewidzianym
w § 2 niniejszej uchwały, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w BielskuBiałej, ul. Piastowska 40 (parter), przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
ankiety@powiat.bielsko.pl lub drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w BielskuBiałej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała.
4. Wzór ankiety zgłaszania opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§4
Po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Powiatu www.powiat.bielsko.pl zostanie
zamieszczony protokół z ich przebiegu.
§5
Wydziałem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 314 /2017
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 04 września 2017r.

Ankieta zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Bielskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2018 rok.
1. Informacja o zgłaszającym:
Nazwa podmiotu
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
E-mail
Tel.
2. Zgłaszane uwagi:
Treść uwagi

Uzasadnienie uwagi

