chwala Nr 114/662/201g
Zarz1du powiatu w parczewie
z dnia 18 wrze5nia2llg r.
U

w sprawie skie'rowania do konsultacji spolecznej
"Rocznego programu wsprflpracy
Powiatu P arrcz ews kie go z o rganizacj ami p oiarz4do*yti^o.uZ
p o dmio tami
prowadz4cymi dzialarnosd pozytku publicznego na

rok iotg"

czerwca 1998 r. o samorz?dzie powiatowym
art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

20Ih. w sprawie okreSienia szczegolowego

s

z organrzacjami pozaizqd,owymi i
ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie
(D"z' utz' woj ' Lubelskiego z 20r r r. Nr 3 poz.
8
864) Zarzqd, powiatu * Fu.rr.*ie uchwala,
miej_scoweg o

co nastgpuje:

{i

1

Kieruje sig do konsr:ltacji spolecznti "Roczn.F program wsp6lpracy powiatu parczewskiego
z organrzacjami pc'tzatz4d,owymi orcz poil-iotu-i pro adzqcymi dziaLalnosc pozl,tku
putrlicznego na rok 2079" w brzmieniu stanowi4 cym
zalqcznik do niniejszej ,.hwaly.
$;

1'

z

Szczeg6Nov'ry spos6b przeprowadzenia

konsultacji "Rocznego programu wsp6lpracy
Powiatu Parczewskiegg z organiz:acjami pozarz4d,o!\ymi
oraz podmiotami prowadzqcymi
<lzialalnolc pozy'tl<u publicznego na rok 2019" polega-na realizicjtnastgpujqcy
ch dzialan:
1) opublikowanie na stronach internetow'ychstarostwa powiaic,*"goi'purczewie
i BIp
projektu ,,Rocznego programu wsp6lp,racy Powiatu Pa:czervsk
iego z organizac.jami
pozaru?dowymi oraz podmiotamj pr,cwadzqcymi dziaLalnoSi
pJzytt, publicznego
narok 2079" wdniach 29.A9.2019 _ Cr4.10.20igr.
2) Wywieszenie na tablicy ogloszeri Strarostwa Powiatowego w parczewie projektu
,,Rocznego pl'ogramu wsp6lpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami

3)

'I)

pozatz|dowytni oraz podmiotami prowadz
Ecymr dzialalnolc pozytku publicznego
na rok 2079" w dniach 29.09.201g_0a.10.201Sr.
Podanie w informacjach adres6w, kontakt6w e-mailowych,
telefbn6w os6b

upowaznionych do llrzeprowa dzeniakonsultacii.
zbieranie przez osoby upowaZnione uwag dotyczqcycrt
,,RoczrLego programu
-

wsp6trpracy Powiatu Parczewskiego z

organizacjami p,ozarzEd]wymi oraz

podrniotami prowadzqcymi dz:ialalnoSi pozltku p-.rlt.i.rn"go
na rok 2019,, poprzez:
a) uwagi i ollinie na piSmie, za poSrednictwem poczty elJktro nicznej
lub przy u1yciu
formularza na stronie internetowei.
b) prezentacja stanowisk podczas spotkania przeclstawicieli organizacji
pozatz4dowych
z upowahnionymi osobami z rumiinia Powiatu parczewskiego
w celu ustalenia kofcowego projekfu ,,Rocznego prograrnu wsp6lpracy powiatu
Parczewskiego :z organizacjami pozarzqdovvymi oiaz poclmiotami
prowadz4cymi
dzialalnosi poZ1'tku publicznego na rok 2079,, - 4 pa1d)iemik 201gr.
godz. 13.c10, Starostwo powiatowe r,v parczewie pok.
Nr 4 , ,1. wu.rru* ska24.
-

2, Terminrozpocz:,gcia konsultacji
Termin zakonczenia konsultacji

3. Adres strony internetowej:

-

28.09.:2018

r.

04.10"2018 r.

www.powiat.parczew.pl. e-mail: oswiata@parczew.pl lub

powiat@parczew.pl

4.

Osobami upowaZnionymi

i

do przepro,wadzenia konsultacji sA Anna

MaNgorzata Chilimoniuk
Powiatowego w Parczewie.

- Wydziil. Edukacji i
$3

Wykonanie uchwaly powierza sig Staro6cie Parrlzewskiemu.

$4
Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem jej podjgcia.

2. AdamDomariski - Wicestarosta
3. Slawomir

Czech

- Czlonek

4. JanMakarewicz - Cz,lonek
5. Ryszard

Trubaj

- Cz-lonek

Ignatowicz
Spraw Spolecznych Starostwa

