
          Załącznik nr 3
          do zarządzenia nr 97/21 Burmistrza Bełżyc
          z dnia 19 października 2021 r.

                   OGŁOSZENIE BURMISTRZA BEŁŻYC
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Burmistrz  Bełżyc  ogłasza  konsultacje  projektu  „Program  współpracy  Gminy  Bełżyce
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 2022”

Przedmiot konsultacji:
Projekt  „Program  współpracy  Gminy  Bełżyce  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 wolontariacie na rok 2022”.

Cel konsultacji:
Konsultacje  przeprowadza  się  w  celu  poznania  opinii  organizacji  pozarządowych
i  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o której mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie na rok 2022”.

Termin konsultacji:
 Termin rozpoczęcia konsultacji: 22 października 2021 r.
 Termin zakończenia konsultacji: 12 listopada 2021 r. 

Forma Konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej.  Uwagi i  wnioski wraz z uzasadnieniem 
należy zgłaszać na formularzu konsultacji. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul Lubelska 3 (Biuro Obsługi Klienta - parter) lub 
przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mwojtachnio@belzyce.pl (uwagi 
wnoszone pocztą elektroniczną należy  podpisać  i  przesłać  w formie  pdf.).  Niezgłoszenie 
uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa 
do  ich  wyrażenia.  Uwagi  zgłoszone  po  terminie  oraz  w  innej  formie  niż  wskazana 
w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami  uprawnionymi  do  udziału  w  konsultacjach  są  organizacje  pozarządowe
i  podmioty wymienione w art.  3  ust.  3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o  działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 
prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Bełżyce. 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bełżycach tel. 815172579.
Projekt  programu  wraz  z  formularzem  konsultacji  dostępny  jest  na  stronie  internetowej 
Urzędu Miejskiego w Bełżycach www.belzyce.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu.
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