
Uchwała Nr 69/171/2012 
Zarządu Powiatu w Kluczborku 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Rocznego programu 
współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”. 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 5, art. 5a  
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XLVII/275/2010 Rady 
Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i 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 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
2010.116.1244) Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu 
kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”. 
 
§ 2. Określa się czas rozpoczęcia konsultacji na dzień 05.09.2012 roku i czas ich 
zakończenia w dniu 05.10.2012 roku. 
 
§ 3. Zasięg terytorialny przeprowadzenia konsultacji obejmuje teren powiatu 
kluczborskiego. 
 
§ 4. 1. Uwagi i opinie dotyczące konsultacji mogą być przedstawiane w formie pisemnego 
stanowiska, które należy składać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, 
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: 
promocja@powiatkluczborski.pl. 
2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie: nazwy i adresu 
organizacji, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. 
Opinie i uwagi niezawierające tych danych lub złożone poza wyznaczonym terminem 
konsultacji nie będą brane pod uwagę. 
 
§ 5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik 
Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Sportu. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

          Zarząd Powiatu: 
 
 

1. Przewodniczący  ………..…………………………………… 
(Piotr Pośpiech)  

 
2. Członek           ……..………………………………………. 

       (Mieczysław Czapliński) 

 
3. Członek           ………..……………………………………. 

         (Maciej Tomaszczyk)  
 

4. Członek          ………..……………………………………. 
              (Artur Nowak) 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

Uzasadnienie 
 

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).oraz 
podjętą przez Radę Powiatu w Kluczborku Uchwałą Nr XLVII/275/2010 z dnia 27 września 
2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 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 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2010.116.1244), aby uchwalić Roczny 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok należy przeprowadzić 
stosowne konsultacje. 

Uchwała ta określa przedmiot, termin, zasięg terytorialny, formę oraz osobę 
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

 
 

 


