
ZARZĄDZENIE Nr B.0050.218.2018 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

z dnia 15 października 2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia do konsultacji ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 poz. 994, 1000 ,1349 ,1432) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku 

publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 450), w związku z Uchwałą Nr 514/10 z 

dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania 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, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przystępuje się do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.  

2. Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2019 rok” stanowi Załącznik nr 1. 

 

§ 2 

 

1. Konsultacje prowadzone będą w formie: 

a) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych - 24 października 2018 r., podczas 

którego prezentowany będzie i omawiany projekt programu, 

b) udostępnienia projektu programu na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

w Urzędzie Miejskim, 

c) pisemnego zgłaszania uwag na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2; druk formularza 

zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu - Wydział Spraw Społecznych, na stronie internetowej Gminy 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; formularze należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim– 

Wydział Spraw Społecznych lub przesłać na adres e-mailowy: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl, 

najpóźniej do dnia 31 października 2018 r., do godz. 16.00. 

2. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o formie, przebiegu i 

wynikach konsultacji. 

 

§ 3 

  

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na 

tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

           Paweł Kanclerz 

              Burmistrz 


