
Cnia 

Zal'!CZIlik Nr 2 
do Zarz.qdzenia Nr4912018 
W6jta Gminy Wieezfui. Ko ieln. 
z dni.20 siel]mia2018 r, 

OGI..,OSZENIE Wt~ IQ' 
o KONSULTACJACH SPOI,ECZNYCU"W t'it a ec , 

W'j' Gmin, w.,,,,",,, Ko",i,'m iofo=nj, 0 ro_inkon"'b<ji proj'/ruU""",, Rody 

Gminy Wieczfnia Koscielna w sprawie przyj~cia Programu Wspolpracy Gminy Wi 

Koscieloa z orgaoizacjami pozal"Zlldowymi oraz pozostalymi podmiotami prowad 

dzialalnosc po:tytku publicznego na rok 2019. 

I. ,przedmiot koosultacji: 

Projekt Uchwaly Rady Gminy Wieczfnia KOScielna w sprawie przyj"cia Pr amu 

Wsp61pracy Gminy Wieczfnia Koscielna z organizacjami pozarz'ld wymi 

oraz pozostalymi podmiotami prowadz!)cymi dzialalnosc pozytku publi znego 

narok2019. 

II. Termin rozpocz~cia i zakonczeoia konsultacji 

- rozpocz"cie - 03.09.2018 r. 

- zakonczenie-18.09.2018r. 

III. Uczestnicy: 

I. Organizacje pozarZ!)dowe dzialaj'lce na terenie Gminy Wieczfnia Koscie a; 

2, Podmioty prowadz'lce dzialalnosc pozytku publicznego wymi mone 

w art. 3 Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 f. 0 dzialalnosci p Zytku 

publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), 6rych 

okreslony w statucie obszar dzialania obejmuje teren Gminy Wi zfnia 

Koscielna. 

IV. Jedoostka wlasciwa do przeprowadzenia konsultacji: 

UfZ!)d Gminy Wieczfnia Koscielna 


Wieczfnia Koscielna 48 


06 - 513 Wieczfnia Koscielna 




V. Spos6b wnoszenia uwag i opinii: 

1. 	 Uwagi i opinie dotyeZljce projektu Uchwaly Rady Gminy Wieczfnia Ko cielna 

nalezy zglaszac pisemnie na za}!jczonym fonnularzu w sekretariacie rZydu 

Gminy Wieczfuia Koscielna. 

2. 	 Uwagi i opinie powinny obejmowac w szczegolnosci: 

-	 odniesienie do zapis6w konsultowanego projektu Uchwaly wraz z pro zycj!j 

zmian i ich uzasadnienia, 

peln!j nazwy organizacji pozarz!jdowe lub innego uprawnionego podmio adres 

siedziby, numer rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby 

upowamionej do reprezentacji. 



Zs/qcznik do oglo nis 

FORMULARZ 

DO KONSUL TACJI PROJEKTU AKTU PRAW A 


I. 	Nazwa wnioskodawcy: ......................................................................... . 

Adres: ............................................................................................ . 

Numer Rejestru: ................................................................................ .. 

NIP: ........................................... REGON: .................................. 
.. ... . 
Dane kontaktowe osoby upowaZnionej do reprezentacji: .................................. 

2. 	 Projekt aktu prawa miejscowego I rocznego programu wspOlpracy 

3. 	 Dzialalnos6 statutowa wnioskodawcy w zakresie obejmuj(fcym akt prawa 

4. 	 Propozycja zmiany aktu prawa 
1) Wskazanie dotychczasowych zapisow, ktore wymagaj(f zmiany; 
2) Proponowana tresc zmian; 
3) Uzasadnienie wprowadzanych zmian. 

5. 	 Opinie i uwagi do projektowanego aktu prawa 

chpocimio( skladajqcy jormularz 	 podpisy os6b reprezentujq 


