
Zarządzenie Nr 57/2021 

Starosty Jarocińskiego 

z dnia 13 października 2021 roku 

 

w sprawie określenia formy przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

konsultacji: projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określania zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

 Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr L/268/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2010 

r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

§ 2. Określam termin:  

1) rozpoczęcie konsultacji na dzień 14.10.2021 r.  

2) zakończenie konsultacji na dzień 21.10.2021 r.  

 

§ 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie, tj.: 

1) pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia opinii, określonego przez Starostę Jarocińskiego 

poprzez umieszczenie formularza na stronie internetowej Powiatu Jarocińskiego wraz z projektem 

aktu prawnego, 

2) umieszczenia na stronie internetowej Powiatu Jarocińskiego lub na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie projektu aktu prawnego do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania 

uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany adres mailowy. 

 

§ 4. Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres 

zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl lub w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe  

w Jarocinie; Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin w terminie do 21 października 2021 r. do 

godz. 15:30 

 



§ 5. Informacje o wynikach konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej powiatu jarocińskiego nie później niż w ciągu 14 dnia od dnia ich zakończenia.  

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Jarocińskiego.  

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Starosta Jarociński  

              (-) 

    Lidia Czechak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


