
Zarządzenie Nr 72/2013 

Wójta Gminy Cisek 

z dnia 30 października 2013 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

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

i o wolontariacie w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy gminy Cisek  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2014 roku”. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5, 11, 13 i 15 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/203/10 Rady 

Gminy Cisek z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania  z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi  

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

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności 

statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

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

w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2014 roku”. 

 

§ 2. 

Konsultacje będą trwały od 31 października 2013r. do 7 listopada 2013 r. 

 

§ 3. 

Konsultacje będą przeprowadzane w dwóch formach: 

a) pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłoszenia opinii i uwag stanowiącego  

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

b) umieszczenia na stronie internetowej www.cisek.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu 

projektu aktu prawa do wglądu, z możliwością zgłaszania uwag drogą pisemną  

i elektroniczną na wskazany adres: 

Urząd Gminy Cisek 

ul. Planetorza 52 

47-253 Cisek 

e-mail: info@cisek.pl  

http://www.cisek.pl/
mailto:info@cisek.pl


§ 4. 

Uwagi i opinie mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji,  

w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty 

określające podmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo  

do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi, wnioski (np. statut organizacji, 

odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wnoszenia opinii, uwag  

i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy 

przesłać w postaci zeskanowanej. 

§ 5. 

Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie 

zawiadomienia, o terminie konsultacji, temacie i wynikach konsultacji. 

 

§ 6. 

Wójt rozpatruje uwagi, opinie i wnioski oraz sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych 

konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz ze swoim 

stanowiskiem. 

 

§ 7. 

Sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Cisek będą zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.cisek.pl nie później niż w terminie  

30 dni od zakończenie konsultacji. 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  

od 31 października 2013 r. do 7 listopada 2013 r. 

 

§ 9. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

        WÓJT 

/-/ Alojzy Parys 

http://www.cisek.pl/

