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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZEWORNO O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI 
 
 
Wójt Gminy Przeworno zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działających na rzecz mieszkańców Gminy Przeworno do 
przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2015.  
 
Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy 
Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2015 roku. 
Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi                     
i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku 
publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersja roboczą, w toku konsultacji będzie on 
ulegał zmianom. Oczekujemy na Państwa propozycje, opinie i wnioski do 04.11.br., które można 
składać na piśmie (na formularzu uwag do projektu) w Urzędzie Gminy Przeworno, ul. Kolejowa 4 A,  
57-130 Przeworno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@przeworno.pl. 
 
Formularz uwag do projektu uchwały Rady Gminy Przeworno w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 pobrać można ze 
strony www.bip.przeworno.pl zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą 
elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Urzędu Gminy Przeworno: sekretariat@przeworno.pl. 
 
 
Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.przeworno.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.  
 
Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny Urzędu Gminy Przeworno, 
ul. Kolejowa 4 A, 57-130 Przeworno parter, pok. Nr 6, tel. 74 8 101 330. 

 
Wójt Gminy Przeworno 

/-/ Aleksander Bek 
 
 
Dokumenty do pobrania: 
 
1. Formularz zgłaszania opinii 
2. Projekt uchwały Rady Gminy Przeworno w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 
Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 
 
 
 
Przeworno, dnia 29.10.2014r. 
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