OGLOSZENIE
Zarz4du Powiatu Grajewskiego z dna 28
pazdziemika 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Roczncgo pnrgramu
wspofuracy Powiatu Grajewskiego z organiz cjami pozarzqdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w an. i ust. 3 ustawy o dzialalnodci pozytku publicanego i o wolontariacie na
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rok 2017".

Zafl4d Powiatu Grrjewskiego
informuje, ie w dniach od 7 listopids 2016 r, do 2l lisaoprde 2016 r. p(zeprowadzotre
zostatrq kotrsultacje dotyczqce projektu rocznego ,Programu wsp6lpracy Powiatu
Grajewskiego z orgarizacjami pozsrzqdowymi oraz podmiotrmi wymienionymi w 8rt. 3
ust. 3 usta$y o dzialalno6ci poirytku publiczrego i o wolontrriacie na rok 2017'.

I. CEL I TERMIN KONSULTACJI
l. Celem konsultacjijest poznanie opinii orgaoizacji pozazqdowych oraz podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
poz,tku publicznego i o wolontariacie 0. t. Dz. U. z 2016 t. poz. 239 z p6in. zm,)
w odniesieniu do projektu bgd4cego przedmiotem konsultacji.
2.Uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarz4dowe oraz podmioty,
kt6rych mowa
art. ust. ustawy dzialalnoSci poz}tku publicznego
i o wolontariacie, dzialaj4ce na terenie Powiatu Gmjewskiego oraz prowadz4ce dzialalno5d
pozltku publiczDego w sferze zadai publicznych okreslonych w wy2ej wymienionej
ustawie.
3.Termin konsultacji: od 7 listopada 2016 r. do 2l listopada 2016 r.
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II. ZASADY I FORMY KONSULTACJI
l. Konsultacje polegajq na:
a) zapoznaniu siQ z projektem Pro$amu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Gmjewie, bio.starostwoerajewo.ol w zakladce Organizacje
pozarz4dowe oraz na tablicy Ogloszei Starostwa Powiatowego w Grajewie,

b) wypelnieniu stosounego formularza konsultacji zamieszczonego w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, bip.starostwoeraiewo.pl w zakladce
Organizacje pozarz4dowe, kl6rego wz6r znajduje siQ r6wniez na tablicy Ogloszen
Starostwa Powiatowego w Gmjewie.
2. Wszelkie stanowiska, wnioski oraz spostrze2enia w przedmiotowej spmwie mozna
przekaz,'wai (sklada6) na formularzu konsultacji w terminie od 7 listopada 2016 r. do dnir
2l listopada 2016 r. do godz. 15.30 za poirednictwem poczty elektonicznej na adres:
starostwosmiewo@poczta.onet.pl (decyduje data \ ?tywu na skrzyrkg e-mail) lub przeslai
pocztq na adres: Staroslwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strazcka 68, 19-200 Grajewo
(decyduje data *p}1,*u do Urzgdu) lub w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie
(pok6j nr 18) z dopiskiem "Kotrsultscje rocztrego progranu wspdhricy Powiatu
Grajewskiego z organizacjami pozarzqdowymi trr rok 2017".
3. Konsultacje obejmq swoim zasiggiem Powiat Grajewski.
4. Konsultacje maj4 charakter opiniodawczy. a ich \ryniki nie s4
organow
Powiatu.

