
 Uchwała Nr 356/22 

Zarządu Powiatu we Włodawie 

z dnia 12 października 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu  

„Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), uchwały Nr XXXII/332/10 Rady Powiatu 

we Włodawie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami oraz art. 41i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327  

z późn.zm.) Zarząd Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu „Rocznego programu 

współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2023 rok”, zwanego dalej Programem, który stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostanie opublikowane na stronie 

internetowej www.powiatwlodawski.pl wraz z projektem oraz na Portalu Konsultacji 

Społecznych www.konsultacje.powiatwlodawski.pl. 

 

§ 2. 1. Niniejszy projekt Programu przekazuje się do konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

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

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.). 

2. Projekt Programu przekazuje się do zaopiniowania Powiatowej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie. 

 

§ 3. 1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji                            

i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie. 

2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 13 października 2022r. 

do dnia 28 października 2022 r.  

3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie: 

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem Portalu Konsultacji Społecznych 

www.konsultacje.powiatwlodawski.pl; 

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały, które mogą być składane osobiście lub listownie na adres 

Starostwo Powiatowe we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa; 

3) zgłaszania uwag i opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały, które mogą być składane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: kultura@powiat.wlodawa.pl. 

http://www.powiatwlodawski.pl/
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§ 4. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, o których mowa w § 1 

zamieszczone będzie na stronie internetowej Powiatu Włodawskiego oraz na Portalu 

Konsultacji Społecznych. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu                       

we Włodawie. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


