
Uchwała Nr 195/2011

Zarządu Powiatu w Kłobucku

z dnia 8 września 2011 roku

w  sprawie  przeprowadzania  konsultacji  projektu  „Programu  Współpracy  Powiatu 
Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2012 rok” .

Na podstawie art.4 ust.1, art.32 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art.5a ust.1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2010 r., 
Nr 234, poz.1536 z późn. zm./ oraz uchwałą Nr 303/XII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 
października 2010 r.

uchwala się co następuje:

§ 1.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego 
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.3  ust.3  ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” .

§ 2.

1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień  14 września 2011 roku.

2. Zakończenie konsultacji nastąpi  23  września 2011 roku.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji opublikowana będzie w terminie 5 dni przed ich 
    rozpoczęciem.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadzane będą w następujących formach:

1)  publikacja  projektu  „Programu  Współpracy  Powiatu  Kłobuckiego  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.3  ust.3  ustawy  o  działalności  pożytku 
publicznego  i  o  wolontariacie,  na  2012  rok”,  stanowiącym  załącznik  do  uchwały,  wraz  
z  formularzem  zgłaszania  uwag  i  wniosków  do  projektu  na  stronie  internetowej  Powiatu 
Kłobuckiego www.powiatklobucki.pl , 

2)  umieszczenie projektu wraz z formularzem w Biuletynie  Informacji  Publicznej  w zakładce 
ogłoszenia 

3)  wywieszenie projektu wraz z formularzem na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

http://www.powiatklobucki.pl/


2. Przyjmowanie uwag i wniosków na  formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu   
 „Program Współpracy  Powiatu  Kłobuckiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  na  2012  rok”, 
stanowiącym załącznik  do uchwały,  odbywa się za pośrednictwem poczty na adres:  Starostwo 
Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 , 42-100 Kłobuck – decyduje data wpływu, poczty 
elektronicznej na adres : starostwo@klobuck.pl - decyduje data wpływu na skrzynkę mailową lub 
w Kancelarii Starostwa Powiatowego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok.25.

§ 4.
Za  przeprowadzenie  konsultacji  projektu  :  „Program  Współpracy  Powiatu  Kłobuckiego  
z  Organizacjami  Pozarządowymi  na  2012  rok”  odpowiedzialny  jest  Pełnomocnik  Starosty  ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5.
Zarząd Powiatu przygotuje sprawozdanie z przebiegu konsultacji i poda wnioski z nich wynikające 
do publicznej wiadomości: na stronie internetowej Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicy ogłoszeń Starostwa.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej  
i Zdrowia Starostwa Powiatowego.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mailto:starostwo@klobuck.pl

