
Uchwała Nr 255-827/2022 

Zarządu Powiatu w Kraśniku 

z dnia 4 listopada 2022 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi prowadzić 

działalność  pożytku publicznego na rok 2023” 

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

powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 5 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) 

oraz uchwały Nr XLIX-301/10 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r., Nr 94, poz. 1743), Zarząd 

Powiatu w Kraśniku uchwala, co następuje: 

§ 1 

Kieruje się do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie powiatu 

kraśnickiego, projekt uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie uchwalenia „Rocznego 

programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego na rok 2023”, stanowiący 

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Konsultacje z przedstawicielami podmiotów wymienionych w § 1 zostaną 

przeprowadzone w następujących formach:  

1) bezpośrednich spotkań, 

2) poprzez wyrażenie pisemnej opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, kierowanych na adres: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik; 

3) elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, kierowanych na adres: 

pcpr@pcpr.krasnik.pl  

4) ankiet. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do 21 listopada 2022 r. i będą trwały 

14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacji na stronach internetowych 

Starostwa Powiatowego w Kraśniku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kraśniku. 
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§ 3 

Konsultacje przeprowadzi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                

w Kraśniku. 

§ 4 

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

§ 5 

Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów 

Powiatu. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Kraśniku.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Zarząd Powiatu : 

1. Pan Andrzej Rolla.............................. 

2. Pan Paweł Kudrel .............................. 

3. Pan Marek Kołtun.............................. 

4. Pan Henryk Flis ................................. 

5. Pan Tadeusz Dziurda ........................ 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art.5a ust. 1). 

Przepis art. 5 ust. 2 pkt 3 tej ustawy wymaga również, aby przed uchwaleniem programu 

przez Radę Powiatu był on konsultowany z organizacjami pozarządowymi. 

 Podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu i skierowanie do konsultacji projektu 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego na rok 2023” 

pozwoli poznać opinie sektora pozarządowego na temat tego dokumentu oraz prowadzić 

wzajemny dialog programowy będący ważnym przykładem realizowania lokalnej polityki 

społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


