
Wyniki konsultacji społecznych dotycz ących projektu Programu Współpracy 
Powiatu Piskiego z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalno ści po żytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2014. 
 

W dniu 10 lutego br. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje 
społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na rok 2014. Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 
18 lutego br. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu 
www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w 
Piszu. Projekt został również wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do 
organizacji pozarządowych. 

 
W wyznaczonym terminie propozycje do przedmiotowego projektu zgłosił 

jeden uprawniony podmiot Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju z siedzibą w 
Kożuchach. 

 
Przedstawiciele fundacji zaproponowali dodanie (lub wprowadzenie jako 

zamiennik) do Rozdziału VI Programu Współpracy […] „Priorytetowe obszary zadań 
publicznych” § 8 punktu o brzmieniu: „Działalność z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia”, uzasadniając „…iż priorytet ten zyska wielu zwolenników, chcących 
wypełniać systemową lukę z tej dziedziny, wpisując się tym samym w wypełnianie 
powierzonych przez Starostwo zadań publicznych”. Po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, 
w którego zakresie leżą działania w dziedzinie zdrowia, Zarząd Powiatu w Piszu na 
posiedzeniu w dniu 14 lutego postanowił uwzględnić zaproponowaną zmianę 
zastępując zapis § 8 ust. 3 Programu Współpracy […] w brzmieniu „Działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” na zaproponowany w 
brzmieniu „Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia”. 

 
Projekt Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014, po 
wprowadzonych zmianach zostanie ponownie poddany konsultacjom społecznym. 

 


