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Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 

 

Na podstawie Uchwały Nr 176/20 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 14 września 

2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”  

w dniach od 15 września 2020 r. do  28 września 2020 r. przeprowadzono konsultacje  

z organizacjami pozarządowymi projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.  

Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” wraz z formularzem konsultacji zostały 

zamieszczone na stronie internetowej powiatu włodawskiego www.powiatwlodawski.pl oraz 

na Portalu Konsultacji Społecznych www.konsultacje.powiatwlodawski.pl; 

Konsultacje były przeprowadzone w formie: 

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem Portalu Konsultacji Społecznych 

www.konsultacje.powiatwlodawski.pl; 

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały, które mogą być składane osobiście lub listownie na adres 

Starostwo Powiatowe we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa; 

3) zgłaszania uwag i opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały, które mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail: kultura@powiat.wlodawa.pl. 
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W wyznaczonym terminie podmioty uprawnione do konsultacji nie wniosły żadnych 

uwag ani opinii do projektu Programu współpracy.   

W przedmiocie przedłożonego projektu Programu współpracy wypowiedziała  

się również Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie. Podejmując 

Uchwałę nr 7/IX/2020 z dnia 28 września 2020 r. PRDPP we Włodawie oceniając projekt 

Programu pozytywnie. 

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej będący w tej sprawie komórką merytoryczną 

Starostwa Powiatowego we Włodawie odniósł się do projektu programu w postaci wyrażenia 

opinii pozytywnej. 

W związku z powyższym w trybie § 10 uchwały nr XXXII/332/10 Rady Powiatu  

we Włodawie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami, który stanowi, że po zakończeniu wszystkich konsultacji w sprawie 

projektów aktów prawa miejscowego właściwa merytorycznie komórka przedkłada 

Zarządowi Powiatu we Włodawie do rozpatrzenia zestawienie wszystkich zgłoszonych 

stanowisk.  


