
Zarządzenie Nr  271/2018
Burmistrza Wołomina

z dnia 05.09.2018 r.

w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 poz 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV-175/2017 Rady
Miejskiej  w  Wołominie  z  dnia  30  listopada  2017  r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu
konsultowania  aktów  prawa  miejscowego  z  organizacjami  działającymi  w  sferze  pożytku  publicznego,
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza  się  konsultacje  projektu  Programu  współpracy  gminy  Wołomin  z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok.
2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości:
1)  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie  www.wolomin.org  w  zakładce  NGO,
Edukacja,  Sport,  Zdrowie/Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi/Konsultacje  projektów  aktów
prawa miejscowego/ Konsultacje 2019 rok,
2)  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy  Wołomin  w  zakładce  Tablice  ogłoszeń/Organizacje
pozarządowe.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

(-) Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza



Załącznik do zarządzenia Nr. 271/2018
Burmistrza Wołomin
z dnia 05.09.2018 r.

Ogłoszenie

   Na  podstawie  Uchwały Nr  XLV-175/2017  Rady Miejskiej  w Wołominie  z  dnia  30  listopada  2017 r.
w sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  aktów  prawa  miejscowego  z  organizacjami
działającymi w sferze pożytku publicznego

Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy gminy Wołomin
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

    i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do aktywnego uczestnictwa.

1. Program współpracy to dokument, który określa zakres i formy współpracy, a także priorytetowe obszary
zadań publicznych, które Gmina Wołomin realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Projekt Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok dostępny jest
na stronie www.wolomin.org w zakładce NGO, Edukacja,  Sport,  Zdrowie/  Współpraca z organizacjami
pozarządowymi/  Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego/ Konsultacje 2019 rok, w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce Tablice ogłoszeń/ Organizacje pozarządowe.

3. Uwagi do projektu Programu można zgłaszać do dnia 24 września br. do godz. 13.00 na adres e-mail:
dialog@wolomin.org.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, w pokoju
216 lub pod numerem telefonu: 22 763-30-76 oraz adresem: dialog@wolomin.org, sprawę prowadzi Wydział
Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.

Z up. Burmistrza

(-) Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza


