
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Księżpol

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie: konsultacji społecznej projektu Programu Współpracy Gminy
Księżpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Na podstawie art. 5a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie [t. j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1057) oraz Uchwały
NrLVI/272/2010 Rady Gminy Księżpol z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
[Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 5 póz. 107), Wójt Gminy Księżpol zaprasza
zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 w/w ustawy do
konsultacji społecznych projektu: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KSIĘŻPOL
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK"

W celu zasięgnięcia opinii dotyczącej projektu „Programu Współpracy Gminy
Księżpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok". Wójt Gminy Księżpol, Zarządzeniem
Nr 50/2020 z dnia 30 października 2020 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Księżpol z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Projekt programu dostępny jest:
l. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Księżpol, adres: http://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl.
2. na stronie internetowej: wwrw.ksiezpol.pl,
3. w Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol, ul Biłgorajska 12, pok. Nr l (parter

budynku],
4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Księżpolu,

Konsultacje przeprowadza się z użyciem formularza stanowiącego załącznik do
ogłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w wyżej cytowanej Uchwale Nr LVI/272/2010
Rady Gminy Księżpol z dnia 10 listopada 2010 r.

Uwagi i opinie można zgłaszać na wypełnionym formularzu elektronicznym
w terminie od dnia 09 listopada 2020 r. do dnia 18 listopada 2020 r do godz. 15:00
na adres e-mail: info@ksiezpol.pl.

1/2



Decyduje data wpływu formularza do Urzędu Gminy w Księżpolu. Opinie i uwagi
organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji w sprawie projektu Programu udziela
Anna Dubiel - Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol Biłgorajska 12, 23 -
415 Księżpol, tel. 84 687 74 20 wew. 29 lub 84 687 79 52.
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