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Starosty Ostrołęckiego z dnia 15 września 2020 r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

Starosty Ostrołęckiego  

z dnia 15 września 2020r. 

 

działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920.) oraz uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Powiatu 

w Ostrołęce z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej 

 

Starosta Ostrołęcki 

przedstawia do konsultacji społecznych 
 

projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok”. 
1. W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057), których określony  

w statucie obszar działania obejmuje teren powiatu ostrołęckiego. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych  

w projekcie Programu zasad, warunków i możliwości  jego realizacji w 2020 roku. 

3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 22 września 2020 r. 

4. Termin zakończenia konsultacji: 22 październik 2020 r.  

5. Jednostką właściwą do przeprowadzenia konsultacji jest Starostwo Powiatowe  

w Ostrołęce Wydział Promocji i Rozwoju, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5,  

tel. 29 7642749 wew. 151, 168, e-mail: justyna.zeranska@powiatostrolecki.pl  
6. Sposób wnoszenia opinii i uwag:  

1) Opinie i uwagi do projektu „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego  

z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok” należy zgłaszać  na formularza 

stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia: 

 elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl  

 pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka,  

pl. gen. J. Bema 5,  w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu 

do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego. 

 faxem nr: 29 7643281, 

 osobiści w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 

07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro. 

2) Opinie i uwagi powinny obejmować w szczególności: 

 odniesienie do zapisów konsultowanego projektu Programu wraz z propozycją 

zmian i ich uzasadnienie, 

 pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres 

siedziby, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji. 

7. Przyjmuje się następujący sposób opublikowania niniejszego ogłoszenia oraz 

projektu „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok”: 

1) na stronie internetowej www.powiatostrolecki.pl w zakładce „organizacje 

pozarządowe”,  

2) w Biuletynie Informacji Publicznych Powiatu Ostrołęckiego, 

3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. 
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