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OGŁOSZENIE  

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu 

Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018 

Starosta Goleniowski w oparciu o Uchwałę XXVIII/163/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 listopada 

2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

ogłasza konsultacje 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018 

Opinie (propozycje, wnioski) dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy 

Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018 można złożyć w formie pisemnej (formularz do konsultacji – dostępny w Biurze 

Obsługi Interesanta lub w pokoju 125 oraz na stronie www.powiat-goleniowski.pl): 

- do Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Goleniowie, pokój 125, tel. 91 471 02 

23, 

- przesłać pocztą elektroniczną: informacja@powiat-goleniowski.pl,  

- przesłać faksem na numer 91 471 02 00, 

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów,  

z dopiskiem: Konsultacje "Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu został zamieszczony na stronie 

internetowej: www.powiat-goleniowski.pl w zakładce: Organizacje Pozarządowe.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu znajduje się także do wglądu w Wydziale 

Administracji i Bezpieczeństwa, pokój 125. 

Starostwo Powiatowe w Goleniowie 

Dworcowa 1  

72-100 Goleniów  

Termin nadsyłania propozycji  i opinii na formularzu do konsultacji: do dnia 9 października 2017 roku. 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa 

         

 Załączniki: 

 

- Projekt rocznego Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, 

- formularz do konsultacji. 


