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wsprawieprzeprowadzeniakonsultacjiprojektuPowiatowegoProgramuDziałańnaRzeczOsób

Niepełnosprawnych   na   lata   2021-2027   z   organizacjami   pozarządowymi   oraz   podmiotami,

októrychmowawart.3ust.3ustawyodziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie

Na  podstawie  arŁ  32  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym

(Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  920)  i  §  7  uchwaw  Nr XLV/524/10  Rady  Powiatu  w  Pih  z  dnia  26  sjerpnia

2010    r.    w    sprawie        określenia    szczegółowego    sposobu    konsultowania    z    organizacjami

pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w arŁ  3  ust.  3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003  roku

o   działalności   pożytku   publicznego   i   o   wolontariacie,   projektów   aktów   prawa   miejscowego

w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej tych  organizacji  oraz  konsultowania  programu

współpracyztymiorganizacjami,ZarządPowiatuwPileuchwala,conastępuj.e:

§  1.  1.  Ogłasza  się  przeprowadzenie  konsultacji  projektu  Powiatowego  Programu  Działań

naRzeczOsóbNiepełnosprawnychnalata2021-2027,zwanegodalejProgramem.

2. Projekt Programu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3.   Celem   konsultacj.i   jest   poznanie   opinii   dotyczącej   projektu   Programu,   pozyskanie

dodatkowych informacji oraz propozycji.

§2.Konsultacjeodbędąsięwterminieoddnia11lutego2021r.dodnia19lutego2021r.

§   3.1.   Konsultacje   zostaną   przeprowadzone   w   formie   zamieszczenia   konsultowanego

projektu   Programu   w   Bjuletynie   lnformacj.i   Publicznej,   na   stronie   internetowej   Powiatowego

Centrum  Pomocy  Rodzjnk  w  Pile  oraz  wywieszone  na  tablicy  ogłos.zeń  Starostwa  Powiatowego

w Pile j Powjatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

2.UwagiiopiniedotycząceProjektuProgramunależyzgłaszaćnaformularzukonsultacji.

3.Wzórformularzastanowizałączniknr2douchwałyizostaniezamieszczonywBjuletynie

lnformacjiPublicznej.,nastronieinternetowejPowiatowegoCentrumPomocyRodzinhwPileoraz

wywjeszone  na  tablicy ogłoszeń  Starostwa  Powiatowego  w  Pjle  i  Powiatowego  Centrum  Pomocy

Rodzinje w Pile.

4.Wypełnionyformularznależyprzesłaćdodnia19lutego2021r.
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1)    pocztą    tradycyjną    na    adres:    Powiatowe    Centrum     Pomocy    Rodzinie    w    Pile,

al.Niepodłegłości37,64-920Piła(decydujedatawpływudoUrzędu)lub

2) po zeskanowaniu, pocztą elektroniczną na adres:

§ 4. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi i propozycje:

1)przekazanewinnejformieniżwedługzałączonegoformularzakonsultacjjspołecznych,

2)   złożone   na   formularzu   konsultacji   społecznych   przed   lub   po   terminie   ogłoszonych

konsultacji społecznych,

3)   niepodpjsane   z   imienia   i   nazwiska   przez   osobę   upoważnioną   do   reprezentowania

organizacji.

§  5.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie

w Pile.

§  6.  Informacja  o wynikach  konsultacji  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomoścj  na  stronie

internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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