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O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJE SPOŁECZNE 2021
OGŁOSZENIE
KONSULTACJE SPOŁECZNE
2021
projektu uchwały w sprawie:
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY JEDNOROŻEC 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 2022 rok
Wójt Gminy Jednorożec, zgodnie z § 3 ust.4 i 5 uchwały Nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. woj. maz. z 2011 Nr 60 poz.1958 ) podaje do wiadomości publicznej
ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy
Samorządu Gminy Jednorożec 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 2022 rok.
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:
1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Jednorożec formularza konsultacji,
dostępnego na stronie internetowej Gminy Jednorożec.
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa
w punkcie poprzedzającym, na adres: gmina@jednorozec.pl.
Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu
aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail.
Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu
Eugenia Bonalska

więcej
Podmiot publikujący

Urząd Gminy w Jednorożcu

Wytworzył

Marcin Jesionek - Adminstrator
BIP

2021-09-27

Publikujący

Marcin Jesionek - Administrator
BIP

2021-09-27 13:13

Rejestr zmian
XML
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1.02.2021r.
w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w 2021r. z
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie zajęć świetlicowych dla
dzieci
i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy
Jednorożec.

Na podstawie § 19 uchwały Nr SOK.0007.192.2020 Rady Gminy Jednorożec
z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec 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 (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1057 ze zm.) na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§1
Zatwierdzam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania
Ogłoszenia

Ogłoszenia
kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w
ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej

w Jednorożcu.

§3
Informacje o wyborze oferentów podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jednorożec, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Jednorożec.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Krzysztof Andrzej Iwulski /-/
Wójt Gminy Jednorożec

Załączniki:
Zarządzenie i załacznik
Podmiot publikujący

14.29
KB
Urząd Gminy w Jednorożcu

Wytworzył

Krzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec 2021-02-01

Publikujący

Marcin Jesionek - Administrator BIP

2021-02-03 10:46

Modyfikacja

Marcin Jesionek - Administrator BIP

2021-02-03 10:47

Rejestr zmian
XML
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2021
Zarządzenie Nr 3/2021
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 8 stycznia 2021r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2021 w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu; w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w
zakresie organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich
znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.)
art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r.
poz.1057), oraz §8 pkt. 1 uchwały nr SOK.0007.192.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie
„Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”,
zarządzam co następuje:

§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży
realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec, którego zasady określono w
ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Ogłoszenia

Ogłoszenia
Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń
znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu i stronie internetowej www.jednorozec.pl
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.

Z-ca Wójta Gminy Jednorożec
mgr Lilla Zabielska

Załączniki:
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych Gminy
Jednorożec w 2021r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; w zakresie działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym oraz w zakresie organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach
świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.

27.79
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więcej
Podmiot publikujący

Urząd Gminy w Jednorożcu

Wytworzył

Marcin Jesionek - Adminstrator BIP 2021-01-08

Publikujący

Marcin Jesionek - Administrator
BIP

2021-01-08 14:52

Modyfikacja

Marcin Jesionek - Administrator
BIP

2021-01-21 14:01

Rejestr zmian
XML
O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJE SPOŁECZNE 2 0 20
OGŁOSZENIE
KONSULTACJE SPOŁECZNE
2 0 20
projektu uchwały w sprawie:
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY JEDNOROŻEC 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 2020 rok
Wójt Gminy Jednorożec, zgodnie z § 3 ust.4 i 5 uchwały Nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. woj. maz. z 2011 Nr 60 poz.1958 ) podaje do wiadomości publicznej
ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy
Samorządu Gminy Jednorożec 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 2020 rok.
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:
1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Jednorożec formularza konsultacji,
dostępnego na stronie internetowej Gminy Jednorożec.
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa
w punkcie poprzedzającym, na adres: gmina@jednorozec.pl.
Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu
aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail.
Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.
Z up. Wójta
Pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi
Eugenia Bonalska
Ogłoszenia

Ogłoszenia

Załączniki:
Formularz Konsultacji Społecznych.

12.32
KB

projekt uchwała i programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

25.74
KB

Podmiot publikujący

Urząd Gminy w Jednorożcu

Wytworzył

Krzysztof Nizielski - Administrator
BIP

2019-11-06

Publikujący

Krzysztof Nizielski - Administrator
BIP

2019-11-06 14:43

Modyfikacja

Krzysztof Nizielski - Administrator
BIP

2019-11-06 14:48

Rejestr zmian
XML
O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJE SPOŁECZNE 2 0 1 9
OGŁOSZENIE
KONSULTACJE SPOŁECZNE
2019
projektu uchwały w sprawie:
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY JEDNOROŻEC 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 2019 rok
Wójt Gminy Jednorożec, zgodnie z § 3 ust.4 i 5 uchwały Nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. woj. maz. z 2011 Nr 60 poz.1958 ) podaje do wiadomości publicznej
ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy
Samorządu Gminy Jednorożec 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 2019 rok.
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:
1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Jednorożec formularza konsultacji,
dostępnego na stronie internetowej Gminy Jednorożec.
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa
w punkcie poprzedzającym, na adres: gmina@jednorozec.pl.
Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Jednorożec (tj. do 12.11.2018r.)
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu
aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail.
Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.
Z up. Wójta
Pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi
Eugenia Bonalska

Załączniki:
Formularz konsultacji.

12.32
KB

Projekt uchwały i programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

25.14
KB

Ogłoszenia

Ogłoszenia
Podmiot publikujący

Urząd Gminy w Jednorożcu

Wytworzył

Marcin Jesionek - Adminstrator BIP 2018-11-05

Publikujący

Marcin Jesionek - Administrator
BIP

2018-11-05 12:55

Modyfikacja

Marcin Jesionek - Administrator
BIP

2018-11-05 12:57

Rejestr zmian

Ogłoszenia

