
UCHWAŁA NR 563/20  
ZARZĄDU POWIATU LIMANOWSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Limanowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 
z 2020 roku, poz. 920) oraz uchwały Nr VI/73/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 
2011 w sprawie sposobu szczegółowego konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Zarząd Powiatu Limanowskiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

Zarządza się konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy                z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, zwanego dalej 
Programem.  

§ 2.  

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

§ 3.  

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 07.09.2020 r. do 25.09.2020 r.  

§ 4.  

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, z wykorzystaniem ankiety zgłaszania opinii do 
projektu Programu. 

2. Ankieta zgłaszania opinii zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatu 
www.powiat.limanowski.pl 
3. Wypełnione ankiety (zawierające uzasadnienie) należy składać w terminie przewidzianym w § 3 niniejszej 
uchwały, w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. J. Marka 9, przesyłać drogą 
elektroniczną na adres e-mail: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowski.pl lub drogą listowną na adres: 
Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa. 

4. Wzór ankiety zgłaszania opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5.  

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział. 

§ 6.  

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Biuro Promocji, Kultury i Turystyki 
Starostwa Powiatowego w Limanowej. 
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§ 7.  

Wykonanie uchwały zleca się Sekretarzowi Powiatu Limanowskiego i Kierownikowi Biura Promocji, Kultury 
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej.  

§ 8.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Zarząd Powiatu: 

1. Starosta: Mieczysław Uryga 

2. Wicestarosta: Agata Zięba 

3. Członek Zarządu: Wojciech Wołodarczyk 

4. Członek Zarządu: Józef Jaworski 

5. Członek Zarządu: Czesław Kawalec 
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Załącznik do uchwały Nr 563/20 

Zarządu Powiatu Limanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

Ankieta zgłaszania opinii do projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

1. Informacja o zgłaszającym:  

  

Nazwa podmiotu  
 

Imię i nazwisko osoby 
do kontaktu 

 

E-mail 
 

Tel. 
 

2. Zgłaszane uwagi: 

Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi 
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