
Uchwala Nr  A /(---)  /2019 
Zarzqd% Powiatu w Pultusku 

z dnia 	4/1 -r4- 	wrzeinia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym 
( Dz.U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz § 8 uchwaly Nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji spolecznych (Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 6400) - Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§1 
Cel i przedmiot konsultacji 

1. Zarzqdza sic przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotyczqcych projektu uchwaly Rady 
Powiatu w Pultusku w sprawie Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego 
z organizacjami pozarzgdowymi i innyrni uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa 
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzialalnogci poiytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2020, zwanego dalej Programem Wspolpracy. 

2. Celem konsultacji jest wyraZenie i poznanie opinii podmiotow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 
z 2019 r. poz. 688, ze zm.) lub zgloszenie propozycji zmian dotyczqcych Programu Wspolpracy. 

§2 
Zasigg konsultacji 

Do udzialu w konsultacji uprawnione sq organizacje pozarzqdowe i podmioty, o ktorych mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 688, ze zm.) majqce swojq siedziby lub prowadzqce dzialalnoge na terenie powiatu 
pultuskiego. 

§ 3  
Forma konsultacji 

1. Konsultacje byclq przeprowadzone w terminie od 7.10.2019 r. do 18.10.2019 r. w formie zbierania 
opinii i propozycji zmian Programu Wspolpracy na formularzu konsultacji, ktorego wz6r stanowi 
zalqcznik do uchwaly. 

2. Wypelniony formularz konsultacji naleZy w terminie do 15.10.2019 r.: 
1) dostarczye w godzinach pracy urzydu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pultusku ul. 

Marii Sklodowskiej - Curie 11 06 - 100 Pultusk lub, 
2) przeslaa tradycyjnq pocztq na adres : Starostwo Powiatowe w Pultusku ul. Marii Sklodowskiej 

- Curie 11 06 - 100 Pultusk tub, 
3) przeslue pocztq elektronicznq na adres: pczkpowiatpultuski.pl. 

3. Projekt Programu Wspolpracy oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pultusku www.*.powiatpultuski.pl, na stronie 
internetowej www.powiatpultuski.pl  oraz bedzie dostypny w Wydziale--Zarzadzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Pultusku ul. Das-zytiskiego 19 pokoj nr 60. 

4. Na kopercie lub w tytule e-maila nalezy wpisae: KONSULTACJE: ,Program Wspolpracy na rok 
2020". 

5. Nie byclq uwzglydniane opinie i propozycje zmian: 
1) przekazane w innej formie niz wg zalqczonego wzoru formularza konsultacji; 



2) zfoione na formularzu ale z data wplywu przed dniem 1.10.2019 r. badi po dniu 15.10.2019 r. 
(przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji); 

3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upowazinionej do reprezentowania 
organizacji. 

§ 4  
Termin konsultacji 

1. Termin rozpoczecia konsultacji: 7.10.2019 r. 
2. Termin zakoliczenia konsultacji: 18.10.2019 r. 

§5 
Zespol odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji 

1. W celu przeprowadzenia konsultacji powoluje sic Zespol odpowiedzialny za przeprowadzenie 
konsultacji, zwany dalej Zespolem, w nastepujacym skladzie: 
1)  Robert Dynak — Przewodnicmcy Zespolu. 
2)  Zbigniew Matusiak — Czlonek Zespolu. 
3)  Janusz Kujawa — Czlonek Zespolu. 

2. Zespol bcdzie czuwal nad prawidlowym przebiegiem konsultacji, dokona analizy uzyskanych 
informacji oraz sporzadzi raport z przebiegu konsultacji, ktory przedlo2y Zarzadowi Powiatu 
w Pultusku, celem zajecia stanowiska w sprawie wynikOw konsultacji. 

3. Informacje w sprawie konsultacji mozna uzyskaO w Wydziale Zarzadzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Pultusku, ul. Daszynskiego 19 06-100 Pultusk polcoj nr 60. Osoba wyznaczona do 
kontaktu jest Dyrelctor Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego — Robert Dynak lub inspektor 
Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego — Zbigniew Matusiak. 

§6 
Informacja o ogloszeniu konsultacji bedzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Pultusku www.bip.powiatpultuski.pl  oraz na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Pultusku www.powiatpultuski.pl. 

-§ 
Wynik konsultacji nie jest wia.tacy dla Samorzadu Powiatu Pultuskiego. 

§8 
Wykonanie uchwaly powierza sic Starogcie Pultuskiemu. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 
§9 

Podpisy czlonko a arzgElu Powiatu: 

1. Jan Zalewski 	 
2. Beata Joiwiak 
3. Halina Zofia Banach ..... 
4. Emilia Agata Gasecka... 
5. Zbigniew Ksic2yk 	 
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