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STAROSTWO POWIATOWE  

W JAROCINIE 

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych  

 

Jarocin, 25.10.2019 r. 

O.510.2.2019  

Protokół  

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji z dnia 25.10.2019 r. 

 

Przedmiot konsultacji: 

 

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy 

na lata 2019-2023 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie 

 

Forma konsultacji: 

Na podstawie Zarządzenia Nr 76/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 października 2019 r.  

w sprawie określenia formy przeprowadzenia z  organizacjami pozarządowymi i  podmiotami 

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

projektu zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy na lata 2019-

2023 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

oraz § 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 ar. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
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Konsultacje przeprowadzono poprzez:  

1. wywieszenie Zarządzenia wraz z formularzem i projektem uchwały na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie dnia 17 października 2019 r.,  

2. umieszczenie w dniu 17 października 2019 r. formularza na stronie internetowej 

www.powiat-jarocinski.pl w zakładce dla mieszkańca, konsultacje społeczne, 

ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z projektami aktów 

prawnych,  

3. wysłanie wiadomości w formie elektronicznej do przedstawicieli Jarocińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w dniu 29 maja 2017 r. w sprawie przedstawienie 

projektu aktu prawnego wraz z formularzem w celu wydania opinii. 

 

Sposób i termin dostarczenia opinii: 

Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały organizacje pozarządowe i podmioty 

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

mogły przesłać w formie elektronicznej na adres baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl  

w terminie do 24.10.2019 r. 

 

Wyniki konsultacji: 

1. Do dnia 24 października 2019 r. na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl nie 

wpłynęła żadna informacja od organizacji. 

 

 

 
 

Wykaz załączników: 

1) Zarządzenie nr 76/2019 Starosty Jarocińskiego wraz z formularzem 

2) Potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia na stronie powiatu w zakładce dla mieszkańca – konsultacje 

społeczne 

3) Potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej w Jarocinie  

4) Potwierdzenie wysłania wiadomości elektronicznej do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego  

5) Opinia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

6) Projekt uchwały  

 

Sporządziła: 

Katarzyna Baumann 

tel. 62 740 79 48 


