
 

Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 111/2022 

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 26.08.2022 r. 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 26.08.2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

 

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów 

zaprasza do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy   

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                                         

i o wolontariacie na rok 2023 

 

 Opracowany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w zakresie realizowania 

lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. 

 Program określa cele, zasady, zakres i formy współpracy Gminy i Miasta Odolanów              

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy oraz 

obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji 

i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. 
 

Cel konsultacji: 

 

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) 

prowadzącymi działalność na terenie Gminy i Miasta Odolanów na temat projektu Programu 

Współpracy. 

  

Termin konsultacji: 

 

 - termin rozpoczęcia konsultacji: 26 sierpnia 2022 r. 

 - termin zakończenia konsultacji: 8 września 2022 r. 

 

Forma Konsultacji: 

 

 Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii, zgłoszenia uwag                

i wniosków do projektu Programu Współpracy na rok 2023. Opinie, uwagi i wnioski wraz                 

z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać na określonym formularzu 

stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

Formularze można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Odolanów 

(ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(sekretariat@odolanow.pl). 

Niezgłoszenie uwag w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację 

z prawa do ich wyrażania. 

 

mailto:sekretariat@odolanow.pl


Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta 

Odolanów. 

 

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów 

 

        /-/ Marian Janicki 

 


