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BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU

WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KONIECPOL Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOSCI
POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016

1. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektern Rocznego Programu Współpracy
Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku prrblicznego i o wolontariacie na rok 20l6.

2. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 10 listopada 2015 r. do 19 listopada
2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00. Nadto w drriu 19 listopada 2015 r. ogodz. 14.00

w ramach konsultacji odbędzie się spotkanie konsultacl,jne pn. ,,Rola organizac.ji
pozarządowych w rozwoju Miasta i Gminy Koniecpol" na której zostanie przedstawiony
proj ekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gnriny Koniecpol z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2016. Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy
Koniecpol z Orga.rrizacjami Pozarządowynri i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

3 ustawy o działalności poż).tku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 zostanie
zamieszczony na tablicy ogłoszeri Urzędu Miasta i Grniny Korriecpol, w Biuletyrrie
Informacj i Publicznej iłrł,w,bip.kp,!1i§§pqlB! oraz na stronie ir-rternetowej Urzędu Miasta i
Gminy Koniecpol lłr.vlv.koniccpol.pl.
Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można zgłaszać osobiście wpok. 33 (I piętro)
Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu lub pocztą elektroniczną na adres:
pozarzadowclł&4Ę§p9|.p.! do dnia 19 listopada 2015 r. do godz. 12,00 na załączonym
formularzu.

3. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Osobą odpowie dzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik oclpowiedzialny za
współpracę z organizacjami pozarządowymi Pani Dorota Jakubowska.

4. lnformacja o przeprowadzonych konsuItacjach.
Informacja oprzeprowadzonycl-r konsultacjaclr zostanie zamięszczona wBiuletynie
Informaci i Publicznej wrvrv.biD.Lod§e.pQ,!.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Koniecpol wwr.v.koniecllol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Koniecpolu.
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