
CLIO Uchwala Nr 	/2018 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	.12(-(k- '11'`2018 roku 

w sprawie rozpoczecia konsultacji spolecznych 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki po2ytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.) oraz uchwaly Nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu 

w Pultusku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji 

spolecznych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6400) - Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, 

• co nastepuje: 

§ 1.  

Cel i przedmiot konsultacji 

Zarzqdza sic przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotyczqcych projektu uchwaly 

Rady Powiatu w Pultusku w sprawie „Programu wspOlpracy Powiatu Pultuskiego 

z organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki po2ytku publicznego 

i o wolontariacie" na rok 2019., zwanego dalej Programem Wspolpracy. 

Celem konsultacji jest wyra2enie i poznanie opinii podmiotOw, o ktOrych mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki po2ytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.) lub zgloszenia propozycji zmian 

dotyczqcych Programu Wspolpracy. 

§ 2.  

Zasieg konsultacji 

Do udzialu w konsultacji uprawnione sq organizacje pozarzqdowe i podmioty, 

o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoki 

po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.) majqce 

swojq siedzibc na terenie powiatu pultuskiego lub prowadzqce dzialalnogO na terenie 

powiatu pultuskiego. 



§ 3. 

Forma konsultacji 

1. Konsultacje beck przeprowadzone w nastcpujqcy sposob: 

1) w formic bezpo§redniego spotkania przedstawicieli podmiotow, o kthrych 

mowa w § 2., w terminie od 12.10.2018 r. do 25.10.2018 r., 

2) w formie zbierania opinii i propozycji zmian Programu na formularzu 

konsultacji, ktorego wzor stanowi zalicznik do uchwaly. 

2. Wypelniony Formularz konsultacji nalezy w terminie do 25.10.2018r. 

1) dostarczye do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pultusku, ul. Marii 

Sklodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk w godzinach pracy urzedu lub, 

2) przesiae pocztq tradycyjnq na adres: Starostwo Powiatowe w Pultusku ul. Marii 

Sklodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk lub, 

• 3) przeslae pocztq elektronicznq na adres:sekretariat@powiatpultuski.pl.   

3. Projekt Programu Wspolpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w 

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pultusku 

www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl   oraz 

bcdzie dostcpny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pultusku, ul. Marii 

Sklodowskiej-Curie 11 pokOj nr 2.20. 

4. Na kopercie lub w tytule e-maila naleZy wpisae: KONSULTACJE: „Program 

WspOlpracy na rok 2019". 

5. Nie 1704 uwzglcdniane: opinie i propozycje zmian: 

1) przekazane w innej formic niz wg zaliczonego wzoru formularza konsultacji; 

2) zioZone na formularzu konsultacji ale z dat4 wplywu przed dniem 12.10.2018 r. 

• b4d2 po dniu 25.10.2018 r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji), 

3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upowaZnionej do 

reprezentowania organizacji. 

§ 4. 

Termin konsultacji 

1.Termin rozpoczccia konsultacji: 12.10.2018 r. 

2.Termin zakoficzenia konsultacji: 25.10.2018 r. 

§ 5- 

Zespol odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji 

1. W celu przeprowadzenia konsultacji powoluje sic Zespol odpowiedzialny 

za przeprowadzenie konsultacji, zwany dalej Zespolem, w nastepujqcym skladzie: 

1) Malgorzata Pajewska — Przewodniczqca Zespolu 



2) Katarzyna Jankowska - Czlonek Zespolu 

3) Anna MakOwka 	— Czlonek Zespolu 

Zespol bcdzie czuwal nad prawidlowym przebiegiem konsultacji, dokona analizy 

uzyskanych informacji oraz spormdzi raport z przebiegu konsultacji, ktory przedlo2y 

Zarzgdowi Powiatu w Pultusku, celem zajecia stanowiska w sprawie wynikow 

konsultacji. 

2. Informacje w sprawie konsultacji mo2na uzyskaa w Starostwie Powiatowym 

Pultusku, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk. Osobq wyznaczonq do 

kontaktu jest Sekretarz Powiatu lub Dyrektor Wydzialu Rozwoju i Promocji. 

6.  

Informacja o ogloszeniu konsultacji bcdzie umieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Pultusku www.bip.powiatpultuski.pl  oraz na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pultusku www.powiatpultuski.pl. 

7.  

Wynik konsultacji nie jest wiq4cy dla Samormdu Powiatu Pultuskiego. 

§ 8.  
Wykonanie uchwaly powierza sic Staro§cie Pultuskiemu. 

§ 9.  
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

• 
Pod • is czlonkow Zarz. du Powiat 

1.Jan Zalewski 

2.Beata JOiwiak 

3. Halina Zofia Banach 	...... 

4.Malgorzata Kozlowska 

5.Krzysztof Janusz Pielikos 	 
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