PROTOKÓŁ
z konsultacji projektu
„Wieloletniego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie w latach 2014-2015”

1. PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI:
Uchwała nr LVII/329/2010 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 21 października 2010 r. w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu
Średzkiego oraz uchwała nr 287/2013 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 7 listopada 2013
r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu
Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2014-2015”.
2. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH:
Organizacje pozarządowe (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w
celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone
na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz podmioty, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania) działające na terenie Powiatu Średzkiego, w zakresie
ich działalności statutowej.
3. TERMIN KONSULTACJI:
Konsultacje przeprowadzono w terminie 8 – 18 listopada 2013 r.
4. FORMA KONSULTACJI:
Konsultacje przeprowadzono w formie elektronicznej tj. z wykorzystaniem formularza zgłaszania
uwag opublikowanego wraz z projektem programu współpracy na stronach internetowych powiatu.
Wzór formularza stanowił załącznik do w/w uchwały zarządu powiatu.
Wypełniony formularz należało dostarczyć (osobiście, emailem lub faxem) do Starostwa
Powiatowego w Środzie Śląskiej.
5. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI:
Ewa Rolińska-Sikora - inspektor ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydział
Rozwoju Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu.
6. ZGŁOSZONE UWAGI:
Nie zgłoszono żadnych uwag i opinii.

Środa Śląska, 19 listopada 2013 r.
sporządziła: Ewa Rolińska-Sikora - insp. ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

