
w6rr GMlNY 
NOWE MIASTO 

Nowe Miasto, 30 kwietnia 2015 

Koosultacje 


WieJoletniego Programu Wspolpracy Gmin)' Nowe Miasto na lata 2015 - 2020 


Z organizacjami pozarz.-,dowymi oraz podmiotami wyOticrtiooYlUi \V art. 3 us f. 3 ustawy 


o dzialalnosci poz)'tku publicznego i 0 wolontariacie. 

Na podstawie Uchw3ry Nr 84fXVf[J!20t2 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012 

roku, w sprawie okrdteoja szczeg6lowego sposobu konsultowania l organizacjami 

pozarz..-,dowymi i podmiolami wy mienion ymi wart . 3 usl. 3 ustawy 0 dzialalnosci potytku 

publicznego i 0 wo lontariacie projektow prawa miejscowego w dziedzinach dotycz'!cych 

dzialalnosci statutowej tych organi zacji. 

Przedmiot i eel kODsultacji: 

Konsultacje przeprowactza Sl~ w eelu poznam3 opinii organizacji pozarutdolh')'ch oraz 

podmiot6w wymienionych wan , 3 ust. J ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 

i 0 wolontariacie dzialaj'lcych na terenie Gminy Nowe Miasto Da lemat Wieloletniego 

Programu Wsp6lprac)' Gminy Nowe Miasto. 

Czas rozpoczfcia i zakoDczenia konsultacji: 

1. 	 Tennin rozpoczycia konsultacj i: 0 I maja 2015 roku , 

2. 	 rennin zakonczenia konsultacji : 15 maja 2015 roku. 

Tryb prLeprowadzenia konsultacji: 

I. 	 Wyrai.enie pisemnej opini i na temaL projektu Wie lo letniego Programu Wsp61pracy Gminy 

Nowe Miaslo Z organizacjami pOzaJ"Z'ldowymi oraz podmiotami. o kt6rych mowa w art. 

Just. 3 uSLawy 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontruiacie na lata 2015 - 2020, 

za pomoc~ formularza zgloszenia propozycji do projektu. 

2. 	 Uwagi i opinie dotycz'!ce przedmiotowego projektu, nalezy zglaszac w tenninie do 

06 maja 2015 roku: 

a) za posrednictwem poczty Da adres: UrUld Gminy Nowe MiastO. ul. Apteczna 8, 

09-1 20 Nowe Miasto , 


b) w Fonnie elektronicznej na adres e-mail: info@ugnowemiasto.pl 


mailto:info@ugnowemiasto.pl


c) 	 osobiscie w sekretariacie Urzydu Gminy Nowe Miasto , uJ. Apteczna 8, 

09-120 Nowe Miasto. 

4. 	 Projekt programu wSpOlpracy zamieszczony zostanie oa: 

a) stronie internetowej Uncrdu Gminy Nowc Miasl0 www.ugnowemiasto.pl 

b) na stronie Biuletyou Infonnacji Publiczncj U~du Gminy Nowe Miasto 

\vww.bipnowemiasto.pl w zak ladce: organizacje pOZ3IUJdowe, StOwarzyszen ia _ 

konsulLacje spoleczne) 

c) na tablicy ogloszen w Urzydzie Gm iny Nowe Miasto. 

5. 	 Na kopercie lub w tytule e-mail naleiy wpisac: KONSULTACJE: "Program Wspotpracy 

Ominy Nowe Miasto na lata 2015 · 2020". 

6. 	 Nie byd<} uwzglydniane: op ioie) uwagi, propozycje: 

a) przekazane w innej formie ni t wymienione w punkcie 2. 

b) zlozone z dat'!. wptywu przed i po terminie ogloszonych konsultacji, 

c) niepodpisane czyte\nie imieniem i nazwiskiem osoby upowainionej do reprezentowania 

organlzacJl. 

7. 	 Konsultacje majCJ. charakter opiniodawczy a ich wynik nie jest wi<}Z.CJ.cy dla W6jta Omioy 

Nowe Miasto. 

8. 	 Konsult.acje uwaia s i~ za wai:ne bez w-zglydu na liczlJcr uczestni cZCJ.cych w nich organizacji. 

Komorka odpowiedzisloa za przcprowadzcoie kODsultacji: 

I. 	 Referat Organizacyjny i Oswialy. 

2. 	 Informacje w sprawie konsu1tacji mozna uzyskac w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto, 

ul. Apteczna 8. 09-120 Nowe Miaslo, pokoj nr 3 oraz pod numerem telefonu: 

(23) 6614927 

http:wi<}Z.CJ.cy
http:vww.bipnowemiasto.pl
http:www.ugnowemiasto.pl

