
UCHWAŁA NR 285/1003/2022 

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 

z dnia 19 września 2022 roku 

 

w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały 

Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  Powiatu 

Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 rok” 

  

 Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1526) oraz  §19 

Uchwały NR XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia  

23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  Zarząd 

Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje: 

 § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady 

Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2023 rok”.  

 § 2. 1.  Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej  Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, tablicy ogłoszeń Starostwa oraz stronie 

internetowej www.powiatmysliborski.pl ogłoszenia, którego celem jest rozpoznanie potrzeb 

organizacji przy projektowaniu „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego                                           

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2023 rok”. 

 2. Dodatkowo konsultacje będą przeprowadzane bezpośrednio w Wydziale Organizacji 

i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w budynku przy ulicy Północnej 

15 w pokoju nr 420.  

 §3.Zasięg terytorialny konsultacji będzie obejmował Powiat Myśliborski. 

 §4. Podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach będą organizacje pozarządowe oraz 

inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 §5. Opinie (propozycje, wnioski) dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” można składać  

w formie pisemnej na formularzu konsultacji. 

 §6. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 1 października 2022 roku. 

 2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 października 2022 roku. 

http://www.powiatmysliborski.pl/


 §7. 1. Projekt uchwały, o której mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 2. Projekt ogłoszenia, o którym mowa w §2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 3. Projekt formularza, o którym mowa w §5 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

 §8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu. 

 §9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Zarządu 

            Andrzej Potyra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w art. 5a ust. 1 zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego do uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 

5, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

Zgodnie z §19 Uchwały NR XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 

kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  decyzję 

podejmuje Zarząd Powiatu w Myśliborzu w formie uchwały. 

Niniejsza uchwała uruchamia proces konsultacji społecznych projektu „Programu 

współpracy  Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik Nr 1 

        do Uchwały Nr 285/1003/2022 

        Zarządu Powiatu w Myśliborzu  

        z dnia 19  września 2022 roku 

 

 

 

UCHWAŁA NR …/… /2022 

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU 

z dnia ……………………. 2022 roku 

 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2023 rok”  

 Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 

11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1526) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje: 

 § 1. Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 

rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu. 

 § 3. Uchwała wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.  

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.) organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 

5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

 Przyjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla podjęcia współpracy Powiatu 

Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 285/1003/2022 

Zarządu Powiatu w Myśliborzu  

z dnia 19 września 2022 roku 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  

2023 rok” 

 

 Na podstawie uchwały NR XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia  

23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji Zarząd 

Powiatu w Myśliborzu przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2023 rok”. 

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 1 października 2022 roku do  

14 października 2022 roku 

 

 Uwagi do konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej za 

pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 14 października 2022 roku do Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej 

na adres:mysliborz@hot.pl. Dodatkowo uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać 

bezpośrednio w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego                               

w Myśliborzu w budynku przy ulicy Północnej 15, pok. 420. 

 

 Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Pani Róża Werocy Inspektor w Wydziale 

Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 
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        Załącznik Nr 3 

        do Uchwały Nr 285/1003/2022 

        Zarządu Powiatu w Myśliborzu  

        z dnia 19 września 2022 roku 

             

FORMULARZ KONSULTACJI 

 

 projektu „Programu współpracy powiatu myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2023 rok” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji i siedziba) ____________________________________________________________________ 

Osoba do kontaktu ______________________________________________________________________________________________ 

Nr telefonu ____________________________________________________________________________________________________ 

Adres pocztowy/e-mail __________________________________________________________________________________________ 

 

 

L.p. 

Wskazanie dotychczasowego zapisu                           

w projekcie konsultowanego 

dokumentu, który wymaga zmiany 

Proponowane zmienione brzmienie 

zapisu lub treść nowego zapisu 

Uzasadnienie wprowadzonych 

zmian 

  

 

  

  

 

  

  

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania 

danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiat Myśliborski reprezentowany przez Starostę Myśliborskiego z siedzibą przy ulicy 

Północnej 15 w Myśliborzu. Z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie, pisząc na adres Administratora lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: starostwo@powiatmysliborski.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się za pomocą poczty 

elektronicznej: iod@powiatmysliborski.pl 

3. Twoje dane przetwarzane będą w celu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku  

z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO). 

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci: 

 prawo do dostępu do swoich danych osobowych,  

 prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

 prawo do usunięcia danych, jednak nie wcześniej niż określają to przepisy prawa. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje  

Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

Informujemy również, że: 

 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Twoich danych 

osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pełnych informacji na temat przetwarzania danych można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ogolna-informacja-administratora-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych 
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