
Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2019

 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2019 r.  

 

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących  

 projektu Uchwały Rady Miasta Konina  w sprawie  

Programu Współpracy  Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                      

i o wolontariacie na 2020 rok  

oraz 

projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie  

 Wieloletniego  Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi  oraz  

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                         

i o wolontariacie na lata 2020 2024  

 

 

  Ogłoszenie o konsultacjach 

 

Na podstawie:  

Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

 

Prezydent Miasta Konina 

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Konina, na stronie internetowej Miasta Konina oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego                

w Koninie  projektu: 

 

1. Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina                  

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

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2020 rok, 

2.  Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy 

Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na lata 2020 2024. 

Termin konsultacji: 

 rozpoczęcie otwartych konsultacji  w dniu 10 czerwca 2019 roku 

 zakończenie otwartych konsultacji  w dniu 31 lipca 2019 roku 

 



Otwarte spotkania konsultacyjne zapanowano na dni: 

 

 17 czerwca 2019 r. godzina 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 1 i 3,          

62-500 Konin, 

 25 czerwca 2019 r. godzina 12:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 1 i 3,          

62-500 Konin, 

 

Uwagi do projektu uchwał można przesyłać na adres: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl 

używając załączonych formularzy zgłaszania uwag lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, 

Plac Wolności 1, 62-500 Konin z dopiskiem na kopercie ,,Konsultacje Programu Współpracy z 

NGO”. W przypadku przesłania uwag drogą pocztową o ważności decyduje data wpływu 

korespondencji. 

 

Załączniki: 

1. Projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina               

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok. 

2. Program Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 

2020 rok. 

3. Formularz zgłaszania uwag.  

4. Projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta 

Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienianymi w art.. 3 ust 3  ustawy     

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024.  

5. Wieloletni Program Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienianymi w art. 3 ust 3  ustawy o działalności pożytku publicznego                                      

i o wolontariacie na lata 2020-2024.  

6. Formularz zgłaszania uwag.  

 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wyniki nie są wiążące dla organów miasta 

  

   
 


