Zarządzenie nr 0050 - 119/2021
Burmistrza Miasta Iławy
z dnia 10.11.2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2022 – 2024

Działając w oparciu o Uchwałę Nr LX/688/10 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposoby konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Iławy zarządza, co następuje:
§ 1.
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2022 – 2023.
§ 2.
Do udziału w konsultacjach zaprasza się Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 z późn. zm.).
§ 3.
Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie opinii, wniosków oraz pozyskanie dodatkowych
informacji i uwag w sprawach szczególnie ważnych dla Iławy i znajdujących się w zakresie
zainteresowania podmiotów wymienionych w § 2.
§ 4.
Projekt uchwały umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
https://www.bip.umilawa.pl/ w dziale: KONSULTACJE SPOŁECZNE, na stronie internetowej
www.miastoilawa.pl i www.mops.ilawa.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Iławy i Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie.
§ 5.
Do projektu, o którym mowa w § 4., można zgłaszać w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą
dołączonego do niego formularza, pisemne wnioski, opinie i uwagi.
§ 6.
Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się na okres od dnia 15.11.2021 r. do dnia 29.11.2021 r.
§ 7.
Formularze zawierające uwagi lub opinie należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29.11.2021 r. na:
1) adres poczty elektronicznej: a.nica@mops.ilawa.pl,
2) adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława,
3) osobiście – adres jak wyżej.

§ 8.
Opinie, wnioski lub uwagi zgłoszone po dniu 29.11.2021 r. nie będą rozpatrywane.
§ 9.
Odpowiedzią na złożone wnioski, opinie lub uwagi będzie protokół z konsultacji zamieszczony w
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.miastoilawa.pl i www.mops.ilawa.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Iławy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.
§ 10.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.
§ 11.
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
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