
SPRAWOZDANIE 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” 

 

Podstawa prawna: 

− art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), 

− uchwała Nr XX/122/12 rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów oraz 

programów współpracy, 

− decyzja Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie 

akceptacji treści ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Sposób przeprowadzenia konsultacji: 

− ogłoszenie w sprawie konsultacji wraz z załącznikiem- projektem uchwały w sprawie: 

„Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, zostało 

opublikowane na stronie internetowej Powiatu Szamotulskiego https://www.powiat-

szamotuly.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 

Szamotułach oraz na tablicy ogłoszeń. 

− Konsultacje projektu programu odbywały się w terminie od 08.11.2022 r. do 

21.11.2022 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzu. 

− Organizacje mogły zgłaszać uwagi do projektu w formie: 

• elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres 

starostwo@szamotuly.com.pl,  

https://www.powiat-szamotuly.pl/
https://www.powiat-szamotuly.pl/


• pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Starostwo 

Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, 

• osobiście poprzez złożenie formularza w biurze podawczym Starostwa 

Powiatowego w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły. 

− Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Edukacji, 

Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

Uwagi wniesione do projektu: 

− W wyniku przeprowadzonych konsultacji, w wyznaczonym terminie nie zgłoszono 

żadnych uwag/ propozycji do projektu. 

 


