
 

OGŁOSZENIE  

WÓJTA  GMINY  MILANÓW 

z dnia 4 października 2016 r. 

 o rozpoczęciu konsultacji  projektu „Programu współpracy Gminy Milanów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na rok 2017”. 

 

 Wójt Gminy Milanów na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/223/10  Rady Gminy 

Milanów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji                      

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza rozpoczęcie 

konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Milanów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” (Dz. U. z  2016 r.   poz. 239 

z późn. zm. )   

 

1. Cel konsultacji: poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do 

przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 

2. Przedmiot konsultacji:  projekt „Programu współpracy Gminy Milanów z 

organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.  

3. Termin rozpoczęcia konsultacji:   12.10.2016r. 

4. Termin zakończenia konsultacji:  26.10.2016 r. 

5. Forma konsultacji: zamieszczenie ww. projektu aktu prawa miejscowego na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Milanów, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Milanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Milanów wraz z 

formularzem konsultacji, za pomocą którego można zgłaszać propozycje zmian 

(uwagi, opinie, wnioski). 

6. Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem 

konsultacji. 

7. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren Gminy Milanów. 

 

Opinie i wnioski można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Milanów, ul. 

Kościelna 11A, 21 – 210 Milanów, fax-em: (83) 3567002, e-mailem: gmina@milanow.pl 

bądź za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Milanów, ul. Kościelna 11A,       

21 – 210 Milanów z dopiskiem – „Program Współpracy – 2017” na załączonym formularzu. 

Serdecznie zapraszamy do złożenia opinii w ww. zakresie. 

 

Załączniki: 

1. Projekt Uchwały Nr …./…../16  Rady Gminy Milanów z dnia ……….. i załącznik do 

uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Milanów z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.  

2. Formularz konsultacji za pomocą którego można składać opinie, uwagi, wnioski. 

mailto:gmina@milanow.pl

