
Załącznik nr 1 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH 

projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sol - Miasto                   

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 r.” 

Prezydent Miasta Nowa Sól poddaje pod konsultacje projekt uchwały w sprawie „Programu 

współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

w 2021 r.” 

1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie „Programu 

współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w 2021 r.” 

2. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 1057 ze zm.) 

oraz postanowienia uchwały nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 

24 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 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 

(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2010 r., nr 101, poz. 1480). 

3. Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

4. Celem konsultacji jest umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom społecznym uczestnictwa w sprawach ważnych dla Gminy, a także 

stworzenie miejsca do dialogu społecznego oraz wymiany informacji i opinii w 

zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego. Ogłoszone 

konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag w sprawie projektu 

„Programu współpracy Gminy Nowa Sol - Miasto z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami w 2021 r.” 

5. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 



6. Przeprowadzane konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest 

wiążący dla Organów Gminy. 

7. Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 r.” wraz z formularzem 

konsultacyjnym zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta 

www.nowasol.pl w zakładce NGO – Konsultacje z NGO oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy w zakładce Prawo lokalne – Projekty uchwał (Dokumenty do 

pobrania), jak również dostępne będą w siedzibie urzędu – Nowa Sól, ul. M. J. 

Piłsudskiego 12, pok.109.  

8. Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultacji zamieszczonym w uchwale nr 

LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania 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. 

9. Wypełniony formularz należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego 

(ul. M. J. Piłsudskiego 12, Nowa Sól) lub drogą elektroniczną – na adres: 

pozytekpubliczny@nowasol.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza). 

10. Termin konsultacji społecznych: od 23.10.2020 r. do 06.11.2020 r. 

11. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez 

umieszczenie na stronie BIP Gminy w zakładce Prawo lokalne oraz na stronie 

internetowej w zakładce NGO – Konsultacje z NGO w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia konsultacji. 
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