lN|FoRMAoA o WYNIKACH KoNsUtTACIl
projektu ,,Rocznego Programu Współpracy
Uzdrowiskowej Gminy MiejskiejSzczawno -Zdroj
z organizacjami Pozarządowyrnioraz podmiotami prowadzącymi
działałnośćpożytku publicznego na

rok2022"

Zgodnie z art. 5 ust 5. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalnościpożytku publicznego
(Dz.U . z 2o2Or.,poz. 1057) Burmistrz
Szczawna- Zdroju w dniu 19 października

i o wolontariacie

2020r, ogłosiłPrzeProwadzenie konsultacji projektu
,,Rocznego programu
Uzdrowiskowej GminY Miejskiej Szczawno -Zdroj z organizacjami pozarządowymi
oraz

prowadzącymi działalnośćpoży,tku publicznego na rok
2022".

Współpriacy
podmiotermi

Konsultacje, które trvrlały od 20 paŹdziernika 2027 r. do 18
listopada 2027 r. zostaĘ
PrzeProwadzone W oParciu o Uchwałę Nr lll/9/],0 Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju
z dnia 30
grudnia 2010r,w sPrawie PrzYjęcia ,,Regulaminu konsultacji
społecznych z organizacjami
PozarządowYmi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie''.
W konsultacjach mogli uczestniczyĆ przedstawiciele podmiotów prowadzących
działalnośćna terenie
GminY Szczawno -zdrój. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych
uwag i opinii do projelr:tu

Programu na druku formularza konsultacji, stanowiącym załącznik
do ogtoszenia Burmistrza

Szczawna

-

Zdroju z dnia 20 paź:dziernika 2027

r.

W terminie do 18 listopada 2027 r. uwagi i opinie można było składać:

a)

drogą koresponderrcyjną na adres: Urząd Miejski w Szczawnie_Zdroju, ul. Kościuszki
17,
58-3 10 Szczawno-Zd rój,

b)

drogą elektroniczną na adres;

c)

osobiŚcie w Punkcir: Obsługi lnteresanta w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju,

_l

!,

ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminly,
w Biuletynie lnformacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego
w Szczawnie - Zdroju.

W PowYŻszYm terminie,do tut. Urzędu nie wpłynęłażadna opinia z uwagami do programu,
Program W proponowatlym brzmieniu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju jako Projekt Uchwały w s;prawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Uzdrowiskowej

GminY Miejskiej Szczawno-Zdrćlj z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącyrni
działalnoŚĆ PoŻYtku Publicznego na rok 2022" i zostanie ujęty w porządku obrad sesji zaplanowanej
na dzień 29 |istopada 2027 r,

