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ZARZĄDZENIE NR 132/2011
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się przeprowadzenie konsultacji w formie: 

1)spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działaność 
na terenie gminy Żarów; 

2)zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem drogi pocztowej, elektronicznej lub bezpośrednio w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie; 

2. Termin i miejsce konsultacji o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 ustala się na dzień 17 października 2011r. 
w godzinach od 13:00 do 14:00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

3. Uwagi i opinie do programu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, należy zgłaszać na formularzu stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia, do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, lub 
meilowo na adres: a.szykowna@um.zarow.pl , w terminie od 3 do 17 października 2011 roku. 

4. Projekt Programu Współpracy oraz druk formularza zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. 

5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Agnieszka Szykowna - inspektor ds. obsługi 
Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

§ 2. Zakres konsultacji obejmuje omówienie projektu programu wspólpracy oraz zebranie propozycji zmian 
i uwag, co do zapisów projektu uchwały. 

§ 3. Zarządzenie, stanowiące "ogłoszenie o konsultacjach", zamieszcza się na : 

1)Stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie; 

2)Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów. 

3)Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodne z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. "o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie" (Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536) "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3, 

przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.(...)" 

Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 132/2011

Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 30 września 2011 r.

Formularz konsultacji 



             Załącznik
         do Zarządzenia nr 132/2011

     Burmistrza Miasta Żarów
      z dnia 30 września 2011r.

Formularz konsultacji

1. Podmiot zgłaszający ( imię i nazwisko, e-mail, telefon):.................................

…..........................................................................................................................

2. Przedmiot opinii/uwag (nazwa projektu aktu prawa miejscowego):

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2012 rok.

3. Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu: …..........................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

4. Uzasadnienie: …..........................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

….....................................
(data i podpis)
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