
Pieczęć podłuŜna o treści: 
Burmistrz Lądka-Zdroju 
 

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2015 
BURMISTRZA L ĄDKA-ZDROJU 

z dnia 12 stycznia 2015 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  „Programu 
Współpracy Gminy Lądek-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminu Lądek-Zdrój  
w roku 2015”. 
 
Na podstawie art. 30   ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 549 ze zm.) , art.5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118  
ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XIX/110/12 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia  
26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej 
(Dz.Urz.Woj.Doln z 16.03.2012 r., poz. 887), Burmistrz Lądka-Zdroju zarządza: 
 

§ 1 
 
Zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Lądek-
Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015”, stanowiącego Załącznik Nr 
1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015”,. 

2. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach i terminach: 

1) zamieszczenia projektu „Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 
rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015”,  w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeniowej urzędu w terminie od 12 stycznia 
2015 r. do 04 lutego 2015 r. ; 

2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 03 lutego 2015 r.  
o godz. 14:00 w pok. nr 17, II piętro Urzędu Miasta i Gminy Lądek – Zdrój (Ratusz,  
ul. Rynek 31). 

§ 3 

Uwagi i opinie w sprawie Projektu „Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rzecz 
mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015”, moŜna przekazywać w następujących formach: 

1) pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy Lądek – Zdrój ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój 
2) osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Ratusz, ul. Rynek 31, I piętro, pok, nr 17), 
3) faxem na nr 74 8147 418 



4) poczta elektroniczną na adres promocja@ladek.pl 

 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi ds. polityki informacyjnej i promocji. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej, stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. 

 

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć  
podłuŜna o treści „Burmistrz Lądka-Zdroju  

mgr Roman Kaczmarczyk” 
- podpis nieczytelny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informację wytworzył  Radosław Pasionek  
Informację zweryfikował Sebastian Łukasiewicz  
Data 12.01.2015  

 
 
 


