
Kraśnik, dnia 29 maja 2020 roku 

Zd.8023.08.2020 

 

 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie uchwały Nr 106-321/2020 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 29 maja 2020 roku  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie 

zmiany  Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, 

 

Zarząd Powiatu w Kraśniku 

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały  

Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie zmiany Statutu  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 

 

 1. Przedmiot konsultacji: 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie zmiany Statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. 

 

 2. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji: 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 

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

i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzące działalność statutową 

w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. 

 

 3. Warunki udziału w konsultacjach: 

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie 

następujących informacji: 

 nazwa i adres organizacji/podmiotu; 

 numer KRS; 

 nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji. 

 

 



 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie od 30 maja 2020 roku  

do 12 czerwca 2020 roku. 

 

 5. Zasady i formy przeprowadzenia konsultacji: 

Konsultacje polegają na zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie 

zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku oraz 

wypełnieniu stosownego formularza. Przeprowadzane są one w formie: 

a) pisemnego wyrażania opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2                       

do uchwały Nr 106-321/2020 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 29 maja 2020 roku  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie 

zmiany  Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, który należy 

kolejno skierować na adres: Wydział Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Kraśniku,  

Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik; 

b) elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2              

do uchwały Nr 106-321/2020 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 29 maja 2020 roku  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie 

zmiany  Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, który należy 

kolejno skierować na adres e-mail: zdrowie@powiatkrasnicki.pl 

 

6. Adres pod którym można zapoznać się z treścią projektu: 

Projekt  uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kraśniku. 

 

7. Komórka Starostwa Powiatowego w Kraśniku odpowiedzialna za przeprowadzenie 

konsultacji: 

Komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kraśniku odpowiedzialną za przeprowadzenie 

konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik,  

tel. (81) 826- 17-87, fax. (81) 825-50-52. 
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