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Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 

Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2019 - 2020” 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 z późn. zm) oraz Uchwały IV/24/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultacji 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 dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Wójt Gminy Susiec ogłasza konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego Programu Współpracy 

Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2019 – 2020” 

I. Przedmiot konsultacji            

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 

Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2019 – 2020” 

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji    

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, 

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

i o wolontariacie. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 12 września – 26 września 2018 roku. Projekt 

„Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2020” został zamieszczony na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Susiec, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.susiec.pl oraz na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec www.susiec.pl. 

Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu prosimy składać w formie pisemnej  

w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: gmina@susiec.pl do dnia 26 września 2018 roku 

do godz. 15:30. 

Projekt „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2020” stanowi załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. 

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.       

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Piotr Korkosz – Inspektor ds. ewidencji 

działalności gospodarczej zdrowia i ochrony przeciwpożarowej.  

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.            

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji będzie zamieszczona w terminie 2 dni od dnia 

zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Suścu. 
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