
Urząd Gminy Stromiec 
ul. Piaski 4 
26-804 Stromiec          Stromiec, dn. 07.10.2020 r. 

SGK.520.5.2020 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji 

Wójt Gminy Stromiec ogłasza konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania 
pożytku publicznego na 2021 rok. 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: 

 

-  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 

2021 rok. 

 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

działających na terenie Gminy Stromiec. 

 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 15.10.2020 r. – 23.10.2020 r. 

 

4. Sposób przeprowadzenia konsultacji: 

 

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do 

Uchwały Nr II/11/10 Rady GMINY STROMIEC z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie: 

wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w sposób następujący: 

-  bezpośrednio do Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec,  

- na adres e-mail: agnieszka.jedlikowska@ugstromiec.pl (w tytule wiadomości proszę 

wpisać „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2021’). 

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Kierownik Referatu 

Administracyjno – Organizacyjnego i Spraw Społecznych. 

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej Gminy Stromiec oraz na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

Wójt 

/-/Krzysztof Stykowski 

 

mailto:agnieszka.jedlikowska@ugstromiec.pl


Załącznik do Regulaminu Konsultacji z radami działalności pożytku 
publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji.  

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO 
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

I PODMIOTÓW   

  
Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany 
  

  1   Uchwała w sprawie 

  

  

  

  2   Art./§ 
 

  

  
Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu  
(w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 2 wpisać należy: NOWY 
PRZEPIS) 

  3    
 

 

 
 

  
Uzasadnienie wprowadzenia zmiany / wprowadzenia nowego zapisu 
  

  4     

  

 
 
 
 
  

 

...........................................................................                              .....................................................  
Organizacja lub podmiot składający formularz                                                       podpisy osób reprezentujących  

 

Stromiec, data ………………………… 
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