
           ZARZĄDZENIE NR  212/2019 

BURMISTRZA OPALENICY 

z dnia  17  października 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2020 rok. 

 

       Na podstawie § 8 uchwały Nr XXXVII/317/10 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 

października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2019 r. poz. 688, 1570) 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) zarządza się, co następuje: 

       § 1. 1. Inicjuje się przeprowadzenie konsultacji, których przedmiotem jest projekt 

uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

zarządzenia. 

2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii na temat projektu uchwały, o której mowa w 

ust. 1. 

3. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest  Biuro Promocji i 

Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. 

       § 2. Określa się: 

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień  25 października 2019 r.; 

2) termin zakończenia konsultacji na dzień 7 listopada 2019 r.; 

3) zasięg terytorialny konsultacji – Gmina Opalenica. 

       § 3. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii organizacji przesłanej przez 

zainteresowane organizacje na adres Urzędu Miejskiego w Opalenicy lub przekazanej w 

formie elektronicznej na adres fundusze@opalenica.pl w terminie określonym w § 2. 

       § 4. Konsekwencją przeprowadzonych konsultacji będzie rozpatrzenie przez Radę 

Miejską w Opalenicy projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

       § 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opalenicy, a także w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

       § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 



 


