
OGŁOSZENIE 

Konsultacje Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( j.t.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 668 ze 

zm.) oraz  Uchwały Nr XLIV/244/10 Rady Gminy Świętajno z dnia 5 listopada 2010 roku w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie ogłaszam konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                           

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2020 . 

Termin rozpoczęcia konsultacji: od 16.10.2019 r. 

Termin zakończenia konsultacji: do 29.120.2019 r.  

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, stanowi załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Nr 63/19 Wójta Gminy z dnia 15 października 2019 r. 

 Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 

29.10.2019 r.: 

1) elektronicznie na adres e-mail: ug@swietajno.pl, 

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Świętajnie 19-411 Świętajno 

3) faxem na numer: 87 521 54 14, 

3) ) lub za pośrednictwem elektronicznego systemu konsultacji społecznych Gminy Świętajno 

pod adresem https://konsultacje.swietajno.pl 

4) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świętajnie , w godzinach pracy urzędu. 

 Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/19 Wójta Gminy  

dnia 15 października 2019 r. Na kopercie lub w tytule e – maila należy wpisać: Konsultacje: 

„Roczny Program Współpracy na rok 2020”. 

 Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Świętajnie, pokój nr 

2, osoba do kontaktu – Wiesława Zielant. 

Wójt  

Janusz Zakrzewski 

https://konsultacje/

