
Protokół z konsultacji  

projektu „Rocznego programu współpracy na rok 2021 

 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

 

 

1. Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/300/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia  

27 września 2010 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały nr 190/20 Zarządu Powiatu 

Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie konsultacji projektu „Rocznego 

programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie” konsultacjom poddany został projekt  „Rocznego programu 

współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

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

i o wolontariacie”.  

 

2. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe                   

i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie powiatu 

kwidzyńskiego. 

 

3. Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 25 września 2020 r. do 12 października 

2020 r. za pośrednictwem strony internetowej powiatu według formularza stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XLVIII/300/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 

2010 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                     

i wolontariacie. Istniała również możliwość składania uwag bezpośrednio w siedzibie 

starostwa do projektu zamieszczonego na stronie  internetowej Starostwa Powiatowego                

w Kwidzynie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa 

Powiatowego w Kwidzynie. 

 

4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i  przeprowadzenie konsultacji był pracownik 

Wydziału Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej. 

 

5. W efekcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi ze strony organizacji 

pozarządowych. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 
Protokół sporządzono 

13 października 2020 r. 
 

 

 

 

        Joanna Bożek                              Jerzy Godzik 
           (Podpis osoby sporządzającej)                                        (Podpis starosty)  

   


