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UCHWAŁA Nr 747/2022 

ZARZĄDU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

z dnia 28 października 2022 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu konsultacji  

projektu  Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 - 2027 

 

                       Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 5a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) i § 3 załącznika do uchwały Nr LIII/370/22 Rady Powiatu  

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programu współpracy z tymi 

organizacjami (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  poz.  4959) 
 

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje: 

 §1. Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa                                      

Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl 

zakładka „organizacje pozarządowe” i na tablicy ogłoszeń Starostwa sprawozdanie z przebiegu  

i wyników konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 - 2027, stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Piotrkowskiego. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

http://www.powiat-piotrkowski.pl/
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 Załącznik do Uchwały Nr 747/2022  

Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim  

z dnia 28 października 2022 roku 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu  

Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi   

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 - 2027 

 

 

W dniach od 17 października 2022 r. do 24 października 2022 r. zostały przeprowadzone zgodnie  

z Uchwałą Nr 736/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2022 

roku konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 - 2027.  

 

Ogłoszenie konsultacji miało miejsce 13 października 2022 r., tj. 4 dni przed terminem ich 

rozpoczęcia.  

 

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były działające na terenie Powiatu 

Piotrkowskiego organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie).  

 

Celem konsultacji było poznanie stanowiska organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego (wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie) w sprawie projektu Programu.  

 

Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt Programu zamieszczone 

zostały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-

piotrkowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl (w zakładce 

organizacje pozarządowe/ ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.  

 

Konsultacje miały formę składania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu Programu 

bezpośrednio w Wydziale Aktywizacji Społecznej, w Starostwie Powiatowym 

w Piotrowe Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, pocztą 

elektroniczną na adres e-mail d.adamek@powiat-piotrkowski.pl i pocztą tradycyjną.   

 

W konsultacjach nie wzięła udziału i nie zgłosiła swoich sugestii co do treści projektu Programu 

żadna  Organizacja. 
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