
UCHWAŁA NR 392/10

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Nr XLVII/305/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 paź

dziernika 2010 r. w sprawie wykonania przepisów o pożytku publicznym w związku z art. 5a ust. 1 

i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarządza  się  przeprowadzenie  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria

cie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.1), zwanymi dalej „organizacjami”, konsultacji projektu 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 r., w brzmieniu ustalonym w za

łączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wspólnej konferencji z udziałem przedstawicieli 

organizacji  oraz  powiatu  brzeskiego  w  piątek  15  października  2010  r.  o  godzinie  10:00 

w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 na I piętrze w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Infor

macyjnego o Funduszach Europejskich (LPI) Starostwa Powiatowego w Brzegu.

2. Zamiar udziału w konferencji, z podaniem imienia i nazwiska przedstawiciela oraz reprezento

wanej  organizacji,  należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 77 444 14 64 nie później  niż 

do dnia 14 października 2010 r. do godziny 14:30, pod rygorem niedopuszczenia do udziału 

w konferencji przy braku zgłoszenia, przekroczeniu tego terminu lub braku miejsca na sali.

3. Przedstawicieli powiatu brzeskiego do udziału w konferencji wyznaczy Starosta Powiatu Brze

skiego do rozpoczęcia konferencji, co nie wymaga formy pisemnej.

§ 3

1. Zasady przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr XLVII/305/10 Rady Powiatu Brzeskie

go z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wykonania przepisów o pożytku publicznym.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, 
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,  
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.  
Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857.
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2. Uczestnicy konsultacji składający opinie w imieniu organizacji zobowiązani są do przekazania 

wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, adresu lub innej formy kontaktu zwrotne

go, a w przypadku opinii grupowej — również nazwy i adresu reprezentowanej grupy.  Opinie 

anonimowe nie będą rozpatrzone.

3. Wydział Organizacyjno-Prawny sporządzi do 21 października 2010 r. zestawienie wszystkich 

przyjętych na konferencji opinii, wraz z uwagami i wnioskami, celem ich rozpatrzenia przez Za

rząd Powiatu Brzeskiego.

4. Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłosi sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji do 21 paź

dziernika 2010 r.

5. Zarząd Powiatu Brzeskiego rozpatrzy, które z opinii zasługują na uwzględnienie, i po ewentual

nej zmianie projektu podejmie decyzję w sprawie skierowania stosownej uchwały na najbliższą 

sesję Rady Powiatu Brzeskiego.

§ 4

Opinie organizacji będą przyjmowane i dyskutowane wyłącznie w trakcie konferencji. Wcześniej

sze opinie będą rozpatrzone dopiero w trakcie konferencji, a późniejsze nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 5

1. W sprawach konsultacji należy kontaktować się z następującymi osobami:

1) Tomasz Pieszyński, inspektor Wydziału Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Starostwa Po

wiatowego w Brzegu (pcieg@brzeg-powiat.pl, tel. 77 444 79 41); albo

2) Krzysztof  Waldemar  Konik,  Sekretarz  Powiatu  Brzeskiego  (sekretarz@brzeg-powiat.pl, 

tel. 77 444 79 06).

2. Prawidłowe przeprowadzenie  konsultacji  zapewnia Wydział  Organizacyjno-Prawny Starostwa 

Powiatowego w Brzegu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(–)

MACIEJ STEFAŃSKI
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