
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.49.2021 
Burmistrza Miasta Łaskarzew 

z dnia 25 października 2021 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta 

Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 

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

na rok 2022. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057) oraz na 

podstawie Uchwały Nr XII/84/2011  Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 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 

zarządza się, co następuje : 

§ 1 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne Programu Współpracy Miasta 
Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzącymi działalność 
statutową na terenie Miasta Łaskarzew, na rok 2022 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z 
Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 
Publicznego na 2022 rok” zwany dalej „Projektem”.  

§ 2 

Określa się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 25.10.2021 r. oraz termin zakończenia 

konsultacji  na dzień 08.11.2021 r. 

§ 3 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie Projektu Programu 
Współpracy na stronie internetowej Urzędu Miasta Łaskarzew oraz na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miasta. 

2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i opinii 
na Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Miasta 
Łaskarzew z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi 
Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok”, stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 4 

1. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie 
Urzędu Miasta Łaskarzew, drogą listową na adres: Urząd Miasta Łaskarzew ul. Rynek 
Duży im.J.Piłsudskiego 32 08-450 Łaskarzew lub pocztą elektroniczną na adres: 
urzad@miatolaskarzew.pl. Decydująca jest data wpływu formularza do sekretariatu 
Urzędu. 

2. Formularze anonimowe lub niezawierające uwag i opinii nie będą rozpatrywane.  
§ 5 

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Łaskarzew oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.  

§ 6 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta.  

§ 7 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.  


		2022-02-17T11:34:14+0100
	Anna Laskowska




