
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji dot. projekfu ,rProgramu współpracy
Powiatu Kościańskiego z organizacj ami pozarządorvymi oraz z podmiotami

wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności porytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

Zarząd Powiatu Kościańskiego Uchwałą Nr 1691860114 z dnia 16 września 2al4 r. ogłosił
przeprowadzenie konsultacji d,otyczących uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Kościańskiego
z organizacjami pozarzqdowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 usl 3 ustawy z dnia 24
la,vietnia 2003 r. o działalności poĄtku publicznego i o wolontariacie na rok 20]5".

Konsultacje zostaĘ przeprowadzone w terminie od 17 września2}l4 roku do 30 września 2014 roku.

Ogłoszenie o konsultacjachwraz z projektem Programu wspóĘracy na20l5 r. zostńo umieszczone na
stronie internetowej Powiatu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie
(ul. Gostyńska i al. Kościuszki). Konsultacje przeprowadzono w dwóch formach: zgłaszania uwag
i opinii na piśmie na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie lub za pośrednictwem poatry
elektronicznej na adres e-mail: organizacje@powiatkoscian.pl przy użyciu formularza umieszczonego
na stronie internetowej Powiatu.

Konsultacje przeprowadzone zostaĘ z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poĄrtku publicznego
i o wolontariacie dziŃającymi na terenie powiafu kościańskiego.

Komórką organizacyjną odpowiedzialnązaprzeprowadzenie konsultacji był Wydział Oświaty i Spraw
Społecznych.

Organizacje pozarządowę ofaz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ż4 kvłietnia
2003 r. o działalności pozytku publiczrego i o wolontariacie nie zgłoslĘ uwag do konsultowanego

,,Programu wspóĘracy ..." .

Zgodnie zUchwaŁąNr XLl373/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2010 r, w sprawie
określęnia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
zotganizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami, sprawozdanie z konsultacji przedstawiane jest
Zarządowi Powiatu Kościańskiego wraz z projektem konsultowanego akfu oraz umięszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, w miejscu
przeznaczonymnazamieszczanie ogłoszęń oraz na stronie internetowej Powiatu.
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Sporzqdziła:
Katarzyna Siejek
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Starostwą Powiatowego w Kościanie


