
Łaskarzew, dn. 13.12.2018 r.

Sprawozdanie
z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Programu Współpracy Miasta Łaskarzew 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 2019

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta 
Łaskarzew Nr OR.0050.45.2018 z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych projektu "Programu Współpracy Miasta Łaskarzew 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 2019" zgodnie z zasadami 
określonymi w Uchwale Rady Miasta Łaskarzew Nr XII/84/2011 z dnia 28 września 2011 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem w/w Programu, formularzem 
ankiety dotyczącej uwag do projektu Programu zamieszczono w dniu 05 grudnia 2018 r. na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew, na strome internetowej urzędu 
www.miastolaskarzew.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej -  
www.bip.miastolaskarzew.pl

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 05 grudnia 2018 r. do dnia 12 grudnia 2018 r.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać w formie 
wypełnionego i podpisanego formularza w następujący sposób:

w formie elektronicznej na adres e-mail: laskarzew miasto@wp.pl 
pisemnie na adres: Urząd Miasta Łaskarzew ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 

08-450 Łaskarzew,
osobiście na dziennik podawczy Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży 

im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, w godzinach pracy urzędu.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu „Programu 
Współpracy Miasta Łaskarzew 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 2019”.
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