
Informacja o wynikach przeprowadzonych 
konsultacji społecznych projektu 

„Rocznego Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2022”. 

 
Przedmiotem konsultacji był projekt „Rocznego Programu współpracy 

Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2022”. 

W dniach od 3 września 2021 r. do 28 października 2021 r. przeprowadzone 
zostały konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. 
Informację o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt 
Programu zamieszczone zostały na stronie internetowej Powiatu 

Radziejowskiego w zakładce /organizacje pozarządowe/konsultacje), na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. W ogłoszeniu wskazano 

przedmiot, formę oraz termin konsultacji. Ponadto wysłano e-maila do 
poszczególnych organizacji pozarządowych z informacją o możliwości 

wniesienia uwag, propozycji do konsultowanego programu.   
Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie należało przesłać w formie pisemnej wg 
udostępnionego formularza na: 

- adres poczty elektronicznej: powiat@radziejow.pl 
                                               promocja@radziejow.pl 
- pocztą tradycyjna na adres Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. 

Kościuszki 17, 88-200 Radziejów. 
 W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji 

pozarządowych nie zgłosiła uwag i propozycji do przedstawionego projektu 
rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami 
pozarządowymi 

  Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 
27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, konsultacje uważa się za ważne bez względu 
na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych. 

 
W dniu 9 listopada Zarządowi Powiatu w Radziejowie, przedstawiono 

przebieg konsultacji i przekazano projekt programu pod obrady Rady 
Powiatu.  
 

Informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji podaje się do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatu Radziejowskiego, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie. 
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