
        Nowe Miasto,  16 grudnia 2020 

 

KONSULTACJE   

Wieloletniego Program Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na lata 2021 – 2025. 

  

Na podstawie Uchwały Nr 84/XVIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012 

roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

  

Przedmiot i cel konsultacji:  

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego                        

i o wolontariacie działających na terenie Gminy Nowe Miasto na temat Wieloletniego 

Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto. 

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 grudnia 2020 roku. 

2. Termin zakończenia konsultacji: 04 stycznia 2021 roku. 

  

Tryb przeprowadzenia konsultacji: 

1. Wyrażenie pisemnej opinii na temat projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 

Nowe Miasto z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, o  których  mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na lata 2021-2025,     

za pomocą formularza zgłoszenia propozycji do projektu. 

2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie                      

do 02 stycznia 2021 roku: 

a) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8,             

09-120 Nowe Miasto, 

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

mailto:info@ugnowemiasto.pl


c) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8,                               

09-120 Nowe Miasto.  

4. Projekt programu współpracy zamieszczony zostanie na: 

a) stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Miasto www.ugnowemiasto.pl w zakładce: 

informator gminy      konsultacje społeczne, 

b) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto 

www.bipnowemiasto.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia 

konsultacje społeczne, 

c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.  

5. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 

Gminy Nowe Miasto na lata 2021 - 2025″. 

6. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:  

a) przekazane w innej formie niż wymienione w punkcie 2. 

b) złożone z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,  

c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania 

organizacji.  

7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wynik nie jest wiążący dla Wójta Gminy 

Nowe Miasto. 

8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. 

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

1. Referat Organizacyjny i Oświaty. 

2. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Miasto,              

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, pokój nr 2 i 5 oraz pod numerem telefonu:                         

(23) 661 49 28 i (23) 661 49 30 

 

http://www.ugnowemiasto.pl/
http://www.bipnowemiasto.pl/

