
U chi wali a mr ZOŹZ

Zarządu Powiatu Kolskiego 
z dnia J. «W™&...2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały nr IX/68/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§1
Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu „Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

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

i o wolontariacie na 2023 rok.”

§2

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 14 września do 9 października 2022 r. 

o zasięgu terytorialnym obejmującym Powiat Kolski.

§3

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie badania opinii z wykorzystaniem formularza 

ankietowego, który należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2022 roku 

(liczy się data wpływu) w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 7:30 - 15:30 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego 

w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23 (parter),

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: ,op@starostwokolskie.pl

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Starostwo Powiatowe 

w Kole, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło.

mailto:op@starostwokolskie.pl


§4

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zamieszczone zostanie na:

1) stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole: www.starostwokolskie.pl

2) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kole

3) w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1. Starosta- Robert Kropidłowski ...........................................................

2. Wicestarosta-Sylwester Chęciński ...........................................................

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak ......... ................... .....................

4. Członek zarządu- Zbigniew Szarecki -^^7.............

5. Członek Zarządu- Henryk Tomczak ..../........
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