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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr 1373/22  

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 

 z dnia 6 września 2022 r.             

Ogłoszenie  
konsultacji projektu  

„Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” 

Działając na podstawie uchwały Nr XXVIII/433/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVL/532/10 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego 19 października 2010 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konsultacje projektu 
„Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 
2023”.  

1. Cel konsultacji 

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.)  
Konsultacje przeprowadzone są w celu zapewnienia dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy 
sektorem publicznym a sektorem pozarządowym w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących 
działalności obydwu stron. Konsultacje wynikają z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, a szczegółowy sposób ich przeprowadzenia określa ,,Regulamin konsultacji  
z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji” będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXVIII/433/17 Sejmiku Województwa  
Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. 

2. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. 

3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 

Konsultacje będą trwały 30 dni od dnia ogłoszenia konsultacji, tj. od dnia 7 września 2022 r.  
do dnia 7 października 2022 r.  

4. Formą konsultacji jest przyjmowanie pisemnych opinii składanych na formularzu zgłaszania 
opinii (będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia): 
 
1) osobiście - wrzucając do urny podawczej - w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Korsarzy 34,  
z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2023 rok”; 

2) drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje 
programu współpracy z ngo na 2023 rok”; 

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio na adres: araczka@wzp.pl; 
4) za pośrednictwem platformy ePUAP z podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu. 
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Możliwa jest również prezentacja Programu osobiście lub on-line podczas otwartych spotkań  
z organizacjami pozarządowymi oraz Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, na których omówione zostaną główne założenia Programu. 

 
5. Zasięg terytorialny konsultacji: 

 
Województwo zachodniopomorskie 
 
6. Osoba lub komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Rączka - 
Biuro ds. organizacji pozarządowych  
Wydział Współpracy Społecznej  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 
 
7. Sposób poinformowania organizacji o celu i sposobie konsultacji: 

 
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z tekstem Programu zamieszcza się na stronie internetowej 
www.wzp.pl w zakładce ,,Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Za prawidłowy termin złożenia opinii uznaje 
się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Sposób 
zgłaszania opinii określa pkt. 4. tj. formy konsultacji.  

http://www.wzp.pl/
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Załącznik do Regulaminu konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego  

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 
 

FORMULARZ  
ZGŁASZANIA OPINII  

 
 

 Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany 

1. 

Uchwała w sprawie przyjęcia: 

„Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2023” 

 

2. 

§/Art. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu (w przypadku propozycji 
dodania nowego przepisu, w polu 3 wpisać należy: NOWY PRZEPIS 

3.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu  

4.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Metryczka 

Podmiot zgłaszający  
 

Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszonej opinii  
 

Telefon/fax  
 

E-mail lub adres pocztowy  
 

Podpis i pieczęć  
 

 

 

  
 


