
Zarządzenie Nr 142/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie ( tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) na rok 2022.

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.  2021  poz.  1372)  oraz  Uchwały  Nr  XVII/109/2012  Rady Miejskiej  Nowe Brzesko
z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego  i o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w   związku z  art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.
2020 poz. 1057) zarządzam co następuje:   

§   1.

Ogłasza się konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe
Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) na rok 2021.

§   2.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.
Dz.U. 2020 poz. 1057).

§   3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 12.10.2021 roku do dnia 26.10.2021 roku.  

§   4.

1. Jako formę konsultacji wybrano wyrażenie pisemnej opinii lub uwag do projektu (e-mail,
list, fax) – formularz konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.   

2.  Projekt  o  którym  mowa  w §  1 oraz  formularz  konsultacji  zamieszczono:  na  stronie
internetowej  Gminy i Miasta Nowe Brzesko  www.nowe-brzesko.pl   oraz jest  dostępny w
Referacie  Organizacyjnym  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Nowe  Brzesko,  w godzinach  pracy
urzędu.   

3. Wypełniony formularz konsultacji można składać w  terminie do dnia 26.10.2021 roku:  
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1)  przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120
Nowe Brzesko, z dopiskiem konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy
Nowe  Brzesko  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  o których
mowa w art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) na rok 2022.

2)  przesłać faksem na numer (012) 385 03 55,   

3)  przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@nowe-brzesko.pl,   

4)  złożyć w  Urzędzie Gminy poprzez wrzucenie do urny znajdującej  się przy wejściu do
budynku Urzędu lub osobiście w sekretariacie Urzędu.

§   5.

1.  Celem  konsultacji  jest  poznanie  stanowiska  podmiotów  o których  mowa  w §  2,
a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków, w sprawie projektu programu. 

2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.   

3. Uwagi i opinie zgłoszone anonimowo lub po godzinie 15.30 dnia 26.10.2021 roku nie będą
rozpatrywane.   

4.  Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące.   

5.  Konsultacje  uznaje  się  za  ważne  bez  względu  na  liczbę  uczestniczących  w nich
podmiotów.   

§   6.

Informację  o  przeprowadzaniu  konsultacji  i  informację  o  jej  wynikach  podaje  się
do wiadomości  publicznej  przez  zamieszczenie  jej  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy
i Miasta  Nowe  Brzesko  oraz  na  stronie  internetowej  www.nowe-brzesko.pl w  zakładce
Organizacje.

§   7.

Osobą  odpowiedzialną  za  przeprowadzenie  konsultacji  oraz  opracowanie  i  ogłoszenie
wyników jest Wojciech Adamczyk – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

§   8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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