
ZARZĄD POWIATU
w Prudniku

ul. KCSc!US7J<i 76
48-200 Prudnik

UCHWAŁA NR )~~.I.~P~../2013
ZARZADU POWIATU w PRUDNIKU

z d;ia . .?J.).. U~.br~AY/..2013r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych na lata 2006-2016"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645), w związku z § 5 pkt 4 Programu współpracy Powiatu

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, stanowiący załącznik do uchwały nr

XXVIII1185/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012r. Zarząd Powiatu uchwala, co

następuje:

§ 1.1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych na lata 2006-2016".

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Prudniku (zwane dalej "PCPR").

4. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o

przeprowadzeniu konsultacji.

§ 2.1. Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji

Publicznej Powiatu Prudnickiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR.

2. Publikacja na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1 nie wyklucza zastosowania

innych sposobów informowania o konsultacjach.

§ 3. Ustala się, że podmioty biorące udział w konsultacjach swoje opinie wnioski mogą

przesyłać w postaci pisemnej na adres PCPR bądź elektronicznej na adres e-mail

pcpr.prudnik@interia.pl

§ 4. Po zakończeniu konsultacji PCPR sporządza sprawozdanie z przebiegu wyników

konsultacji, które przedkłada Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 5. Informację o wynikach konsultacji zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji

Publicznej Powiatu Prudnickiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR.

§ 6.1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu

Prudnickiego.



2. W konsultacjach nad projektami aktów normatywnych mogą wziąć udział organizacje

pozarządowe i podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

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

pozarządowych ipodmiotów, o których mowa w ust. 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi PCPR.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Siano............ ...

Krzysztof Glombitza .


