UCHWAŁA NR 1110/VI/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu
Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok”
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), § 2 uchwały
nr LII/1872/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących
działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 5560) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Kieruje się do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projekt „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na Dolnym Śląsku na 2020 r.” zwany dalej Programem w brzmieniu określonym w załączniku
nr 1 do uchwały.
§ 2. Ogłoszenie o konsultacji wraz z tekstem projektu Programu zamieszcza się na stronie
internetowej http://www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
§ 3. Konsultacje będą trwały w okresie od 16.08.2019 r. do 1.09.2019 r.
§ 4. Formą konsultacji jest:
1) przyjmowanie pisemnych uwag/propozycji zmian do projektu Programu składanych:
a) osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3–5, na parterze,
z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2020 r.”;
b) drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Kancelaria Ogólna, ul. Walońska 3–5, 50–413 Wrocław, z dopiskiem na kopercie
„Konsultacje programu współpracy z ngo na 2020 r.”;
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@umwd.pl;
2) zorganizowanie spotkań, na których omówione zostaną główne założenia Programu.
§ 5. Wyznacza się Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego jako komórkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji Programu.
§ 6. Określa się formularz do zgłaszania uwag/propozycji zmian do projektu Programu,
o których mowa w § 4 pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, który zamieszcza się na
stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się właściwemu członkowi Zarządu do spraw
społecznych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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