
 

Uchwała Nr 91/487/2021 

Zarządu Powiatu w Parczewie 

z dnia 8 września 2021 r. 

 

w sprawie  skierowania do konsultacji społecznej ”Rocznego programu współpracy 

Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” 

  

  

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. 

zm. ) oraz § 3 Uchwały  Nr VII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 2011r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 38 poz. 864) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Kieruje się do konsultacji społecznej ”Roczny program  współpracy Powiatu Parczewskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022” w brzmieniu stanowiącym załącznik  do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1.  Szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji ”Rocznego programu współpracy 

Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022” polega na realizacji następujących działań: 

1) opublikowanie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Parczewie i BIP  

projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok  2022”  w dniach  17.09.2021 - 30.09.2021 r.; 

2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Parczewie projektu 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2022” w dniach 17.09.2021- 30.09.2021 r.; 

3) podanie w informacjach adresów, kontaktów e-mailowych, telefonów osób 

upoważnionych do przeprowadzenia konsultacji; 

4) zbieranie przez osoby upoważnione uwag i opinii  dotyczących „Rocznego programu 

współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok  2022” na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej  przy użyciu formularza zamieszczonego na 

stronie internetowej; 

5) Termin rozpoczęcia konsultacji – 17.09.2021 r. 

Termin zakończenia konsultacji – 30.09.2021 r. 

6) Adres strony internetowej: www.powiat.parczew.pl, e-mail: oswiata@parczew.pl lub 

powiat@parczew.pl 

http://www.powiat.parczew.pl/
mailto:oswiata@parczew.pl


 

2. Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia konsultacji są Anna Ignatowicz i Małgorzata 

Chilimoniuk - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w 

Parczewie. 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Staroście Parczewskiemu. 

 

        

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu w Parczewie obecni na posiedzeniu 

 

 

1. Janusz Hordejuk - Starosta   

 

2. Artur Jaszczuk - Wicestarosta    

 

3. Sławomir Czech - Członek 

 

4.  Piotr Denejko - Członek   

 

5. Jan Makarewicz - Członek    

 

 

  

 


