
Uchwała Nr t t 2nou
Zarządu Powiatu w olsztynie

z dnia .,( 6 
1u^d r"u 2014 r.

w sprawie ustalenia formy i ogłoszenia konsultacji nad projektem rocznego
programu współpracy Powiatu OlszĘńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z póżn. zm.) w związku z $ 41 ust. 3 uchwały
Nr VII/94/2011 Rady Powiatu w olsztynie z dnia 8 wrzęśnia 2oI'l- r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu olsztyńskiego z organizacjami
Pozarządowymi na lata 2011 -2015 uchwala sig, co następuje:

$ 1. ogłasza się konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy Powiatu
olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotarni wymienionymi w ań. 3

ust. 3 ustawy o działalności poż}'tku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Treść
ogłoszenia stanowi załącznik do niniej szej uchwaĘ.

$ 2. Konsultacje Zostaną przeprowadzone poprzez umieszczenie projektu dokumentu,
o którym mowa w $ 1 na stronie internetowej Powiatu olsztyńskiego: www.powiat_
olsztynski.pl oraz w Biuletynie Inlormacji Publicznej i przyjmowanie uwag na piśmie.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście olsztyńskiemu'

$ 4. Uchwała wchodzi w Życte z dniem podjęcia.

STARoSTA oLSZTYŃSKI
1. MAŁGoRZATACHYZIAK
wIcEsTARoSTA oLsZTYŃsKI _-z
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3. ELZBIETA SAMORA.'CZYK .......
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Załącznik do
UchwĄNr L t L tzotą

'Tt",i,T)?)ŻI?ł"'iio,.
Treść ogłoszenia:

sTARoSTA or,szryŃsxr
ogłasza z dniem 17 grudnia 2014 r. konsultacje nad projektem rocznego programu współpraoy
Powiatu olsztyńskiego z organizai1ami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015'

1. Cel konsultacji
Ce1em konsultacji jest ustalenie, przy współudziale organizacji pozarządowych, dokumentu,
który w skali roku 2015 wytyczy zasady, przedmiot i lormy współpracy a takŻe obszuy oraz
prior}.tetowe zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach
współpracy z Powiatem 01sztyńskim.

2. Przedmiot konsultacji.
Projekt rocznego proglamu współpracy Powiatu olsztyńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi W afi. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŹ1.tku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
1) Terrnin rozpoczęcia konsultacj t:24 grudnia 20!4 r.
2) Termin zakończenia konsultacji: 3 1 grudnia 2014 r.

4. Sposób przeprowadzenia i zasięg terytorialny konsultacji.
1) Uwagi i opinie dotyczące rocznego program współpracy Powiatu olsztyńskiego

z orgutizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w alt. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poż1tku publicznego i o wolontariacie na rok ŻOI5 na|eŻy zgłaszać -
na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia - za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl, fax 89 521 05 01 lub
przesłać na adres Starostwa Powiatowego w olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 olsztyn w
tęrminie od dnia Ż4.12.2014 r. do dnia 3I.12.2014 r' (decyduje data wpływu).

2) W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust' 3 ustawy o działalności pożyku publicznego i o wolontariacie
posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz
społeczności powiatu.

3) Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i
danych rejestrowych, osób upoważnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia
i nazwiska osoby Zgłaszaj ącej udział organizacji w konsultacjach. opinie i uwagi nie
zawierające w danych lub złożone po upływie teminu zakończenia konsultacji, nie
będą uwzględniane.

4) Projekt rocznego programu współpracy Powiatu olsztyńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poŻ}.tku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 zamieszczono na stronie
intęInetowej www.powiat-olsztynski.pl w zakładce: STREFA NGo oraz w Biuletynie
Informacji Publ icznej.

5) Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Wydziale oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pok. 105.

6) Za przeprowadzęnie konsultacji odpowiada Wydział oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej.


