
KONSULTACJE SPOŁECZNE  

 

dotyczące Projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Miejskiej Kętrzyn z  Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,               

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok. 

 
Szanowni Państwo, 

Burmistrz Miasta Kętrzyn zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych na 

temat projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z  Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”. 

                                      

Konsultacje będą trwały od 14 października 2021 r. do 21 października 2021 r. 

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z  Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok zostanie: 

1)    umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, 

2) umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce organizacje pozarządowe 

www.miastoketrzyn.pl 

3) wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kętrzyn, 

4) wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pok. 302. 

 

Opinie do projektu będzie można składać od dnia 14.10.2021 r. na formularzu udostępnionym na stronie 

internetowej www.miastoketrzyn.pl zakładka organizacje pozarządowe – programy współpracy lub                          

w siedzibie Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 pok. nr 302, w jednym z wymienionych niżej 

sposobów: 

1) osobiście w godzinach 7.00 - 15.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.30 - 15.30 od wtorku do piątku w Biurze 

Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11), 

2) drogą elektroniczną na adres email: k.rycerz@miastoketrzyn.pl, 

3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, 

4) faxem pod numerem 89 752 05 31. 

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Rycerz - Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy                          

z organizacjami pozarządowymi pod numerem telefonu 89 752 05 28, e-mail: k.rycerz@miastoketrzyn.pl 

 

                                              Z-ca Burmistrza Miasta 

                                               (-) Maciej Wróbel 

http://www.miastoketrzyn.pl/
http://www.miastoketrzyn.pl/

