
UCHWAŁA Nr 36/94/2022 

ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO 

z dnia 9 grudnia 2022 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy powiatu leżajskiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku 

publicznego na rok 2023 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526) w związku z  § 5 ust. 1 Uchwały Nr LIX/331/10 Rady Powiatu Leżajskiego 

z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Powiatową 

Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 86, poz. 1591) Zarząd Powiatu Leżajskiego uchwala co 

następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu programu współpracy powiatu leżajskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2023. 

2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na temat dokumentu, o którym 

mowa w ust. 1. 

3. Konsultacje, o jakich mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 16 grudnia 2022r. 

do dnia 22 grudnia 2022r. 

4. Konsultacje o których mowa w ust. 1 realizowane są na terenie powiatu leżajskiego. 

5. Konsultacje, o jakich mowa w ust.1, będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych – na 

podstawie formularza dostępnego w Wydziale Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego 

w Leżajsku – ul. M. C. Skłodowskiej 8  lub formularza dostępnego na stronie 

internetowej www.starostwo.lezajsk.pl    w zakładce Organizacje pozarządowe. 

6. Opinie w sprawie projektu programu  należy składać na adres e-mail powiat@starostwo.lezajsk.pl  lub 

w formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Starostwie Powiatowym w Leżajsku ul. Kopernika 

8, 37 – 300 Leżajsk w Punkcie Obsługi Interesanta. 
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7. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pani Katarzyna Ćwikła – 

Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku. 

8. Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji, o jakich mowa w ust. 1 zamieszczona będzie na 

stronie internetowej powiatu leżajskiego w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa 

Powiatowego w Leżajsku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

mgr inż. Marek Śliż 
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