
Żuromin, dnia 20.09.2012r. 

ZiE.520.2.2012 

Sprawozdanie z konsultacji 

Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w 2013 roku 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 393/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2012r.  

w sprawie zarządzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku zwanego dalej „Programem 

współpracy” przeprowadzone zostały konsultacje Programu współpracy w podziale na etapy: 

1) 3 września 2012r. data zamieszczenia ww. uchwały wraz z projektem Programu współpracy 

stanowiącym załącznik do uchwały na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie  

(I piętro) oraz na stronie internetowej powiatu pod adresem www.konsultacje.zuromin-

powiat.pl, możliwość zgłaszania uwag i opinii na forum internetowym co najmniej przez 14 dni  

(4.09.-19.09.2012r.), ogłoszenia nie zdejmuje się, ogłoszenie archiwizuje się na zasadach 

określonych dla strony internetowej, 

2) 3 września 2012r. zamieszczenie informacji o terminie i miejscu spotkania roboczego  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 

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

dalej „organizacjami”, umożliwiającego zgłaszanie uwag i wniosków w zakresie Programu 

współpracy na stronie powiatu żuromińskiego - zakładka organizacje pozarządowe - zakładka 

ogłoszenia  (ogłoszenia nie zdejmuje się – ogłoszenie archiwizuje się według zasad określonych 

dla strony internetowej) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie, 

3) 12 września 2012r. spotkanie robocze, o którym mowa w pkt 2 z przedstawicielami organizacji,  

4) spisanie protokołu konsultacji ze spotkania roboczego, o którym mowa w pkt 3 w dniu  

12 września 2012r. i  udostępnienie go do wglądu organizacjom w terminie 14 – 19 września 

2012r. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi, co oznacza, iż został przyjęty bez 

zastrzeżeń.  

Do projektu Programu współpracy nie została zgłoszona żadna uwaga ani wniosek.  

 

Przewodniczący konsultacji 

Joanna Jucewicz – Morawska  
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