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w sprawie: formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 
Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego 
i o wolontariacie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579,1948) oraz §5 .1  Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr LW401/2010 
z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z 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 Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady 
Powiatu Łowickiego w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Określa się formy konsultacji:

1) Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ankiety na stronie internetowej 
Powiatu Łowickiego i BIP, stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały,

2) Wypełnioną ankietę, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odeślą:

a) e-mailem na adres eks@powiatlowicki.pl.
b) pocztą tradycyjną na adres: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30; 99-400 Łowicz,
c) o ważności zgłoszeń decyduje data nadania listu.

§ 3. Określa się termin konsultacji:

1) datę rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 10 marca 2017 roku,
2) datę zakończenia konsultacji ustala się na dzień 20 marca 2017 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Bogucki -  Wicestarosta Łowicki

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Łowickiego:

Krzysztof Figat -  Starosta Łowicki

Jacek Chudy -  Członek Zarządu
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