
Mełgiew, 02.11.2022 r. 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zgodnie z uchwałą Nr III/9/11 z 24 

lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Mełgiew zaprasza organizacje pozarządowe 

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy 

Gminy Mełgiew z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.  

W ramach konsultacji prosimy o zapoznanie się z projektem Programu załączonym do niniejszej 

informacji oraz o zgłoszenie w formie pisemnej ewentualnych uwag i sugestii oraz przedłożenia 

propozycji zmian w odniesieniu do jego zapisów.  

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 02.11.2022 r. do 17.11.2022 r. na adres:  

Urząd Gminy Mełgiew  

ul. Partyzancka 2  

21-007 Mełgiew , 

lub na adres e-mail: pozytek@melgiew.pl. 

O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mełgiew.  

Opinie i wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia 

osoby biorącej udział w konsultacjach. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ze strony Urzędu Gminy jest Pani Iwona 

Wrona (  pok. 103, piętro I ), tel. 81 46 05 711, adres e-mail : pozytek@melgiew.pl. 

 

Jednocześnie informuję, iż na obecnym etapie planowania budżetu nie jest możliwe podanie 

ostatecznej wysokości środków przewidzianych na realizację projektowanego Programu, ich 

wysokość uzależniona będzie od wysokości  przedłożonych materiałów planistycznych do projektu 

budżetu na 2023 rok.   

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres 

i zasady współdziałania Gminy Mełgiew z sektorem pozarządowym w 2023 roku.  

Proszę o wnoszenie propozycji w oparciu o projekt Programu współpracy Gminy Mełgiew 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą 

formularza ankietowego, który wraz z Projektem Programu znajduje się w załącznikach. 

Państwa sugestie, wnioski i uwagi zostaną zawarte w Protokole po zakończeniu konsultacji. 

 

         Wójt Gminy Mełgiew 
          

            Magdalena Wójcik 
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