OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
z dnia 16 stycznia 2019 roku
projektu Programu DzińańnaRzecz Osób Niąełnosprawnych w powiecie słupskim

nalataz}lg -2020

Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2}D3 roku o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20t8 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr
X\IIVI53|2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z Powiatową Radą DziałalnościPożytku Publicznego lub z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymieirionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzińalności pożytku
publicznego i o wolontańacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działatnościstatutowej tych organizacji Starosta Sfupski przedhJada do konsultacji projekt
Programu DzińńnaRzecz Osób Nięełnosprawnych w powiecie słupskim nalataz}Ig -2020.

1. Przedmiot konsultacji: projekt ,,Programu Działń na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych

nalataż}lg -2020".
W konsultacjach biorą udział orgarizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzińalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące
w powiecie sfupskim

2.

3.
4.
5.

zasięgiem swojego dzińania teren powiatu słupskiego oraz Rada DziałalnościPożytku
Publicznego.
Datarczpoczęciaizakonczenia konsultacji: od 16 sĘczniaZ0I9 r. do 1 lutego 2019 r.
Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku: ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@pcpr.slupsk.p1 lub złożyó bezpośrednio w sekretariacie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sfupsku, pokój nr 06.
Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formllarza
stanowiącego zńącznik do uchwały Nr XVIV15312016 Rady Powiatu Sfupskiego z dnia
30 marca 2016 roku.

Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie ozrracza rezygnację z prawa do jej
wyrażeria.
Właściwakomórka Starostwa Powiatowego w Słupsku lub właściwajednostka
orgarizacylna Powiatu Słupskiego odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w SĘsku.
Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletlmu Informacji Publicznej:
bip.powiat.slupsk.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.sĘsk.pl, nie późniĄ niż w
ciągu 2I dni od dnia zakończęnia konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji będzie zawięró listę podmiotów biorących w nich udział,
o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie
zg}oszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag wraz z podaniem uzasadnienia Zarządl Powiatu
Słupskiego w przypadku ich nieuwzględnienia.

informacje

Załączńkt:
1.

2.

Projekt Programu DzińańnaRzęcz Osób Niepełnosprawnych w Powiecię Sfupskim nalataz}lg
Formularz konsultacji projęktu aktu prawa miejscowego.
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