
ZARZĄDZENIE NR 132.461.2021 
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 7 września 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy 
Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 10 Załącznika do Uchwały Rady 
Gminy Wiązowna Nr 94.XIV.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiązowna, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wiązowna, zwane dalej 
konsultacjami, projektu Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 

§ 2. 1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na 
temat projektu Programu, o którym mowa w § 1. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 września do 30 września 2021 r. 
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Wiązowna. 
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone metodą elektroniczną poprzez przesłanie opinii, wniosków 

lub uwag drogą mailową na adres k.bronikowski@wiazowna.pl oraz papierową, poprzez złożenie opinii, 
wniosków lub uwag w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 
Wiązowna. 

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych. 
§ 3. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz projekt Programu współpracy Gminy 

Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok, udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna - zakładka „konsultacje społeczne”; 
2) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl; 
3) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna. 

§ 4. Opinie, wnioski i uwagi, w formie elektronicznej i papierowej można przesyłać na adres 
k.bronikowski@wiazowna.pl oraz składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, do dnia 30 września 2021 r. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wiązowna. 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Wójt Gminy Wiązowna 
 
 

Janusz Budny 

Podpisany Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 2 Ustęp 4
	Paragraf 2 Ustęp 5

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Punkt 1
	Paragraf 3 Punkt 2
	Paragraf 3 Punkt 3

	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6


