UCHWAŁA

NR 472/2017
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 28 września 201 7r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy
Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2018r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz
§ 1 uchwały Nr XLIX/338/ 10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 października
2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Pod. 117 poz. 2221),
uchwala się co następuje :

konsultacje , w których mogą wziąć
udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z
dnia
24
kwietnia
2003r.
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie, działające na terenie powiatu krośnieńskiego, mające wpisaną
w działalności statutowej: twórczość artystyczną, ochronę dziedzictwa
kulturowego, upowszechnianie kultury, naukę , edukację, oświatę i wychowanie,
opiekę nad zabytkami, upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej , rozwój
amatorskiego sportu, działalność wydawniczą, działalność turystyczną, promocję
i ochronę zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym , bezpieczeństwo
i porządek publiczny, pomoc społeczną oraz wspieranie osób niepełnosprawnych.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu
Krośnieńskiego
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Konsultacje , o których mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaną
przez
Wydział
Oświaty
1
Spraw
Społecznych
w
terminie
od dnia 1.10.2017r. do dnia 31.10.2017r. włącznie .
4. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zgłaszanie uwag i opmu
drogą elektroniczną w formie ankiety stanowiącej załącznik do uchwały.
Ankietę przesłać należy na adres email: oswiata@powiat.krosno.pl
§1. 1. Postanawia

się przeprowadzić

§2. Wzór ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji stanowi
do niniejszej uchwały
§3.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.

załącznik

