
UCHWAŁA NR 2/10

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 7 grudnia 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 (Dz.  Urz.  Woj.  Op. 

Nr 119, poz. 1291) w związku z art. 5a ust. 1 i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia

łalności 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, zwanego dalej „projektem”.

§ 2

Projekt zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Staro

stwa Powiatowego w Brzegu wraz z informacją o możliwości składania opinii przez podmioty wy

mienione w § 1 do dnia 15 grudnia 2010 r. do godziny 07:15 za pomocą poczty elektronicznej 

na adres email .

§ 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 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 119, poz. 1291).

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 rozpatrywane.

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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http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2010/119/1291/
http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2010/119/1291/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873


3. Opinie będą przyjmowane wyłącznie w formie i terminie określonych w § 2. Opinie składane 

w innych formach lub po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wydział  Organizacyjno-Prawny  Starostwa  Powiatowego  w  Brzegu  sporządzi  do  16  grudnia 

2010 r. protokół konsultacji zestawiając przyjęte opinie, wraz uwagami i wnioskami, celem ich 

rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu Brzeskiego.

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

dokona stosownej autopoprawki do projektu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

1. Starosta Maciej Stefański (–)

2. Wicestarosta Ryszard Jończyk (–)

3. Janusz Gil (–)

4. Andrzej Kostrzewa (–)

5. Jerzy Wrębiak (–)
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