
 

 

         Wałbrzych, 14.10.2022 r. 

 BRP.526.1.2022 

OGŁOSZENIE 

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA 

z dnia 14.10.2022 roku 

 

 
Na podstawie art. 5 ust. 2, pkt 3 i pkt 4, ust. 5 oraz art. 5a ust.1 i ust.2a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

oraz uchwały nr XIX/283/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, 

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 

statutowej działalności tych organizacji, 

 

zawiadamiam, że w terminie od 14.10.2022 roku do 28.10.2022 roku zostaną 

przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2023 rok. 

 Konsultacje mają na celu zebranie od członków Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ww. ustawy uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Programu 

współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2023 rok. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu wraz z ogłoszeniem o konsultacjach 

zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Wałbrzychu oraz na stronach internetowych tut. Urzędu. 

Linki do strony: http://bip.um.walbrzych.pl/ - zakładka Ogłoszenia i obwieszczenia; 
https://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/aktualnosci-organizacje-pozarzadowe 

 

 Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 14.10.2022 r. do 28.10.2022 r.  

w formie elektronicznej, na Portalu do konsultowania i opiniowania aktów prawa 

miejscowego Gminy Wałbrzych dla Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

Link do strony: https://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/page/konsultacje-dla-grdpp-i-ngo 
 

Formularz rejestracyjny dla organizacji pozarządowych, które zechcą uzyskać dostęp 

(hasło i login ) do Portalu umożliwiającego konsultacje znajduje się na stronie internetowej 

tut. Urzędu w zakładce pn. „Konsultacje społeczne ogłoszenia  - Konsultacje GRDPP 

i NGO”.  

     Link do strony z formularzem: https://um.walbrzych.pl/konsultacje/rejestracja.php 

 

http://bip.um.walbrzych.pl/
https://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/page/konsultacje-dla-grdpp-i-ngo
https://um.walbrzych.pl/konsultacje/rejestracja.php


Konsultowany projekt uchwały wraz z Programem dostępny jest w wersji papierowej w Biurze 

Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Rynek 23, II piętro, pok. 

204 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Wałbrzychu w zakładkach: Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz Konsultacje 

i opinie.  

Link do strony:  

http://bip.um.walbrzych.pl/ oraz na portalu Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne, pod 

adresem – https://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/page/konsultacje-dla-grdpp-i-ngo 

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: 

- z datą wpływu przed dniem 14.10.2022 r. oraz po dniu 28.10.2022 r. ,  

- przesłane w formie innej niż elektroniczna czyli przez specjalnie utworzony i wskazany Portal 

do konsultowania i opiniowania dla Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Załącznik - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

 

 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta 

 

     dr Sylwia Bielawska 

          ZASTĘPCA PREZYDENTA 

      Miasta Wałbrzycha 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Sporządziła: 
K. Wojnicka- Inspektor BRP 

 

Spr. J.Pichowicz - Kierownik BRP 
 

http://bip.um.walbrzych.pl/
https://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/page/konsultacje-dla-grdpp-i-ngo

