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Zarząd Powiatu w Suwałkach 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2023 rok”. 

Przedmiotem konsultacji jest treść uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2023 rok” zawierającej zmiany w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Podlaskiego z dnia 16 listopada 2022 r. stwierdzającym nieważność Uchwały  NR 

XXIV/168/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2023 rok”. 

Konsultacje mają na celu coroczną aktualizację kierunków wspólnych działań i zamierzeń samorządu 

Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego. 

Konsultacje trwają od 30.12.2022 r. do 13.01.2023 r. 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/, w serwisie internetowym Powiatu Suwalskiego 

http://powiat.suwalski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Do 

ogłoszenia załącza się formularz zgłaszania opinii.  

Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do Zarządu Powiatu w Suwałkach: 

1) drogą pisemną (pocztą tradycyjną) na adres Starostwa Powiatowego w Suwałkach,  

ul. Świerkowa 60, lub 

2) osobiście do Biura Obsługi Klienta (pok. 20), bądź  

3) drogą elektroniczną na adres bok@powiat.suwalski.pl  

Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz  ze stanowiskiem  

Zarządu Powiatu w Suwałkach zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl, w serwisie internetowym Powiatu Suwalskiego 

http://powiat.suwalski.pl, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Powiatu Suwalskiego. 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2023 rok” oraz zgłoszenie ewentualnych opinii czy uwag. 

 

 

Suwałki, 29.12.2022 r. 
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