
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2019
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia programu 
współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 2 Uchwały Rady Miasta Wojcieszów Nr 
XLI/218/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji 
podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 189, poz. 2824), zarządzam co  następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miasta Wojcieszów 
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 24.10.2019 r. do 12.11.2019 r.
§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej miasta Wojcieszów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wojcieszów treści projektu 
uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag do treści projektu uchwały 
wymienionej w § 1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać do sekretariatu Urzędu Miasta 
w Wojcieszowie lub przesłać drogą elektroniczną na adres miasto@wojcieszow.pl  w terminie 
określonym w § 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk
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