
UCHWAŁA NR VI-427/2022 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 

Wołomińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022-2025 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 3 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami, 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 (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1324 z późn. zm.), 

stanowiących załącznik do uchwały Nr XIX-211/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 

maja 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII-276/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. U. Woj. 

Maz. z 2020 r. poz. 13163, z późn. zm.), w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 

Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022-2025, stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: 

przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Wołomińskim na lata 2022-2025. 

2. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii, uwag oraz propozycji do projektu uchwały Rady 

Powiatu Wołomińskiego, o której mowa w ust. 1. 

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy powiatu 

wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub 

prowadzące działalność na terenie powiatu wołomińskiego.  

4. Termin rozpoczęcia konsultacji: 10.11.2022 r. 

5. Planowany termin zakończenia konsultacji: 30.11.2022 r. 

6. Obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: teren powiatu wołomińskiego. 

 

 

 

 



7. Formy konsultacji: 

1) opublikowanie na stronach internetowych: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-

wolominski; www.wolomin.naszepcpr.pl; oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/mapa-strony/?show-

bip=true - informacji o przystąpieniu do konsultacji zawierającej zaproszenie do udziału 

w konsultacjach; 

2) udostępnienie projektu dokumentu poddanego konsultacjom; 

3) przekazanie informacji o planowanych konsultacjach radnych Powiatu Wołomińskiego; 

4) listy e-mailowe do zainteresowanych podmiotów. 

 

§ 3 

1. Wnioski, opinie, uwagi, propozycje oraz pytania do projektu uchwały Rady Powiatu 

Wołomińskiego można zgłaszać: 

1) Za pośrednictwem Internetu: sekretariat@pcprwolomin.pl  

2) Faksem:   (22) 787-37-87, 

3) Pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin 

4) Osobiście:              W siedzibie PCPR, pokój nr 13. 

 

§ 4 

1. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wzór formularza zgłaszania wniosków, opinii, uwag, propozycji oraz pytań stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Wnioski, opinie, uwagi, propozycje oraz pytania w sprawie Powiatowego Programu Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022-2025, zgłoszone 

po terminie podanym w kalendarzu czynności, o którym mowa w ust.1, nie będą brane pod 

uwagę. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        -/- Adam Lubiak 
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