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RPI.5230.2.3.2017 

 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy 

Gniew 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 2018 rok”. 

Celem konsultacji będzie zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Miasta 

i Gminy Gniew na temat ww. Programu, który stanowi podstawowy dokument regulujący współpracę między 

samorządem a sektorem społecznym. 

Dokument w formie elektronicznej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl, na 

stronie Urzędu Miasta i Gminy Gniew www.gniew.pl oraz rozesłany do organizacji pocztą elektroniczną. 

Konsultacje potrwają od dnia 13 października do dnia 27 października 2017 r. 

Swoje uwagi i opinie do Programu organizacje składać będą mogły w formie pisemnej na specjalnie 

przygotowanym w tym celu formularzu, przesyłając je na adres: Urząd Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 

83-140 Gniew, za pomocą poczty elektronicznej na adres rpi-kierownik@gniew.pl, nowiny@gniew.pl lub osobiście 

w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gniew w godzinach pracy Urzędu. 

Protokół z konsultacji zawierający ich wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od 

dnia ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy Gniew oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gniew. 

Konsultacje prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie nr LII/432/10 z dnia 27 października 2010 r. 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 aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach działalności statutowej tych organizacji. 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. 

 


