ZARZĄDZENIE NR 149/2013
BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ
z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy samorzadu Gminy
Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 3 załącznika do uchwały Nr LI/286/2010
Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenua Regulaminu Konsultacji (Dz. Urz. Woj. Dol.
z 2010 r. Nr 112, poz. 1767), zarządzam co nastepuje:
§ 1. 1. Przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje, których przedmiotem jest projekt
rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z wymienionymi podmiotami na 2014 rok.
2. Termin konsultacji ustala sie od dnia 25 września 2013 roku do dnia 09 października 2013 roku.
3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej.
4. Opinie i uwagi do projektu programu należy zgłaszać na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego
zarządzenia.
5. Wypełnione formularze konsultacji projektu rocznego programu współpracy na 2014 rok należy składać
osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 października 2013 roku na adres
siedziby Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań (Biuro Obsługi Interesanta) bądź na adres poczty
elektronicznej p.plesnierowicz.um@luban.pl.
6. Projekt programu dostępny jest w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Lubań przy ul.
Mickiewicza 6, parter, pokój nr 2, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, jak również
na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań www.luban.pl (Konsultacje obywatelskie) oraz Biuletynie Inforamcji
Publicznej w zakładce Konsultacje obywatelskie.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

