
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 
STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO 

z dnia 13 października 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu 
Pszczyńskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 
22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzianach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

zarządza się co następuje: 

§ 1.  

Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r., zwanego 
dalej programem. 

§ 2.  

Celem konsultacji jest poznanie opinii dotyczącej projektu programu, pozyskanie dodatkowych informacji, 
doświadczeń, sugestii organizacji w dziedzianach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów. 
Konsultacja umożliwi zapoznanie się z projektem aktu, pozyskanie opnii na jego temat i ich uwzględnienie lub 
poinformowanie dlaczego nie zostały uwzględnione. 

§ 3.  

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 18.10.2021 r. - 26.10.2021 r. 

§ 4.  

Forma konsultacji: opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej drogą pocztową, elektroniczną na adres: 
wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl lub bezpośrednio w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie. 
Uczestnicy konsultacji zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia i nazwiska. 

§ 5.  

Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej. 

§ 6.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej. 

§ 7.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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