
 Zarządzenie Nr  4.2023
Wójta Gminy Przystajń

z dnia  19 stycznia 2023 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy 
Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/41/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 listopada 
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i  podmiotami,  o których mowa w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. woj. śl. z 2010 r. 
Nr  262,  poz. 4169 ), zarządzam co następuje:

§ 1. 
1. Zarządza  się  przeprowadzenie  konsultacji  społecznych  z  radami  działalności  pożytku 

publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego i  o  wolontariacie 
projektu  „Programu  współpracy  Gminy  Przystajń  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 19 stycznia 2023 r. do dnia 
6 luty 2023 r. na terenie Gminy Przystajń.

3. Celem konsultacji  jest  zebranie  propozycji,  uwag i  opinii  dotyczących projektu  Uchwały 
Rady Gminy Przystajń w sprawie Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2023 rok, zwanego dalej projektem Uchwały.

§ 2. 
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania i poznania opinii rad, organizacji 
pozarządowych  oraz  innych  podmiotów prowadzących  działalność  pożytku  publicznego  poprzez 
umieszczenie projektu Uchwały na stronie www.gminaprzystajn.pl oraz www.bip.gminaprzystajn.pl 
a także poprzez przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały w formie elektronicznej na 
adres e-mail: gzk@gminaprzystajn.pl oraz w formie papierowej w pok. 16 Urzędu Gminy Przystajń, 
w terminie od dnia 19 stycznia 2023 r. do dnia 6 luty 2023 r. 

§ 3. 
1. Wyniki  konsultacji,  zawierające  zestawienie  zgłoszonych  uwag  i  opinii  z  podaniem 

uzasadnienia  w  przypadku  nieuwzględnienia  uwag  i  opinii,  zostaną  zamieszczone  w 
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Przystajń.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

§ 4. 
Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  pracownikowi  ds.  działalności  gospodarczej,  gospodarki 
lokalowej, kultury, sportu i zdrowia. 

§ 5.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Prrzystajń
        Henryk Mach

http://www.gminaprzystajn.pl/


Formularz do konsultacji

Formularz  zgłoszenia  uwag  dotyczących  projektu  uchwały  Rady  Gminy  Przystajń  w  sprawie 
uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

1. Podmiot zgłaszający ( nazwa organizacji / imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, 
siedziba,  e-mail, telefon )   
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2.  Proponowane rozwiązania / uwagi do projektu uchwały
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

                          

…………………………………….
                                      data i podpis 


