
ZARZĄDZENIE NR RO.0050.192.2015.ORM 
BURMISTRZA PRÓSZKOWA  

z dnia 10 listopada 2015 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy 
Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzącymi działalność na terenie gminy Prószków na rok 2016 

 

Na podstawie Uchwały Nr XLV/395/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 
października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego 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 
gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. 
URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2010 r., nr 127, poz. 1445), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Prószków z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi 
działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2016. 

§ 2. 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Zastępca Burmistrza  
             /-/ 
    Anna Wójcik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  
Prószkowa nr RO.0050.192.2015.ORM.  

 

OGŁOSZENIE  

BURMISTRZA PRÓSZKOWA  

z dnia 10 listopada 2015 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy 
Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2016”. 
 

Na podstawie Uchwały Nr XLV/395/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 
października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego 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 
gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. 
URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2010 r., nr 127, poz. 1445), ogłaszam przeprowadzenie 
konsultacji umożliwiających wyrażenie opinii lub złożenie uwag do projektu „Programu 
Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2016”, 
stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.   

1) Przedmiot konsultacji: Program Współpracy Gminy Prószków z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność 
na terenie Gminy Prószków na rok 2016. 

2) Termin konsultacji:  10.11.2015 – 24.11.2015. 
3) Forma konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia 

projektu Programu na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl. 

Sporządzone pisemnie uwagi i opinie do udostępnionego projektu Programu można przekazać 
następującymi sposobami: 

− osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17 w 
Prószkowie,   

− drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17  46-060 Prószków, 
− za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej znajdującej się na platformie 

EPUAP umieszczonej pod adresem www.epuap.gov.pl,  
− pocztą elektroniczną na adres: ug@proszkow.pl.  

 

 


