
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 86 / 2010 

Burmistrza Miasta Zawidowa 
z dnia 04 listopada 2010r. 

 
 
Na podstawie art. 5a w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),  
w wykonaniu uchwały Nr LII/261/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 września 2010 roku  
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej 

 

Burmistrz Miasta Zawidowa 
zawiadamia, że: 

Zarządzeniem Nr 86/2010 z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: uruchomienia konsultacji  
z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Zawidów  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2011 roku. 

 

określił formę i termin przeprowadzenia tych konsultacji 

 

Konsultacje w/w projektu rozpoczynają się 12 listopada 2010roku, termin składania uwag  
i propozycji upływa z dniem 03 grudnia 2010 roku. 

Projekt Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku zostanie udostępniony zainteresowanym 
podmiotom od 04 listopada 2010r. 

Uwagi i propozycje do w/w projektu należy składać: 

• pisemnie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Zawidowie, pl. Zwycięstwa 21/22; 
• pocztą elektroniczną na adres: kierownik.zawidow@wp.pl  do dnia zakończenia konsultacji tj. 

do 03 grudnia 2010 r.; 

Treść zarządzenia Burmistrza Miasta Zawidowa wraz z projektem zamieszczona zostanie na 
oficjalnym portalu internetowym miasta http://www.zawidow.info oraz na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej http://miasto.zawidow.sisco.info. Projekt „Programu współpracy…” dostępny 
jest także do bezpośredniego wglądu w Referacie Funduszy Pomocowych, Kontroli i Oświaty. 

Szczegółowych informacji w sprawie konsultacji udziela: Monika Grabowska – Stachowicz – 
Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych, Kontroli i Oświaty,  Urzędu Miejskiego w Zawidowie, 
pl. Zwycięstwa 21/22; Zawidów, pokój 6, tel. 757788282, 757788360, 757788435, wew. 115  
e-mail: kierownik.zawidow@wp.pl.  



Do pobrania: 
- Załącznik nr 1 - Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 04 listopada 2010r. 
- Załącznik Nr 2 - projekt Programu współpracy Gminy Zawidów  z organizacjami pozarządowymi i  
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku,   
- Załącznik Nr 3 – formularz konsultacji 

   

 
 
 


