
 

 

  

 

 

 

 
ŁOMIANKI 

miasto możliwości 
 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

tel. 22 768 63 01, faks 22 768 63 02 

sekretariat@poczta.lomianki.pl 

www.lomianki.pl 

Burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak 

Łomianki, 25 października 2021 r. 

WKS.523.1.2021 

OGŁOSZENIE  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek.  

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 

2022 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie”. 

2. Termin konsultacji: 2 - 10.11.2021 r. 

3. Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy samorządu gminy 

Łomianki z sektorem pozarządowym w roku 2022. 

4. Uczestnicy i zasięg konsultacji: w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje 

pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze 

zm.), mające siedzibę na terenie gminy Łomianki lub działających na rzecz mieszkańców 

gminy Łomianki.  

5. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych odbędą się poprzez:  

1) organizację w dniu 4 listopada 2021 roku o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej ICDS 

przy ul. Staszica 2, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie gminy lub działającymi 

na rzecz mieszkańców gminy Łomianki, 

2) wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik  

do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go na adres: Urząd Miejski w Łomiankach,  

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki lub drogą elektroniczną na adres  

e-mail: konsultacje@poczta.lomianki.pl. 

 



Załącznik do  
Ogłoszenia nr WKS.523.1.2021 
z dnia 25 października 2021 r. 

 

Formularz konsultacyjny 

Nazwa organizacji zgłaszającej: ……………………………………………………………………..……………………… 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: ………………………………………………….…………….…………………….. 

 

Inne proponowane zmiany w programie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………...……………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

 

Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) ………………………….…………………………………………….… 

 

 

…............................................................... 
(data i podpis osoby zgłaszającej) 

 

Wypełniony formularz można składać w formie pisemnej oraz w elektronicznej na adres:  

Urząd Miejski w Łomiankach 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

lub 

e-mail: konsultacje@poczta.lomianki.pl 

Uwagi do projektu programu współpracy 

Zapis w projekcie podlegający 
zmianie 

Proponowana zmiana Uzasadnienie 

Przykład 
§2 ust. 2 pkt 1 
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