
ZARZĄDZENIE Nr 0050.187.2022

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 3 listopada 2022 roku

w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej

w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami

pozarządowymi,  kościelnymi,  osobami  prawnymi,  jednostkami  organizacyjnymi

oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy

Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2023. 

Na podstawie  art.  5a  ust.  1  ustawy z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 poz. 1327  z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr XLVI/406/2010 Rady

Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

konsultowania   projektów   aktów   prawa   miejscowego   z   gminna   radą   działalności   pożytku

publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  działającymi  w sferze

działalności   pożytku   publicznego   w   dziedzinach   dotyczących   działalności   statutowej

tych organizacji Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje: 

§  1.  Postanawia  się  przeprowadzić  konsultacje  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady

Miejskiej     w   Wyrzysku   w   sprawie   uchwalenia   Programu   współpracy   Gminy   Wyrzysk

z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

oraz   stowarzyszeniami   jednostek   samorządu   terytorialnego   działającymi   na   obszarze

Gminy Wyrzysk   w   sferze   zadań   publicznych   na   rok   2023,   który   stanowi   załącznik

do   niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 3 listopada 2022 r. 

                   2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 10 listopada 2022 r.

§  3.  Konsultacje  przeprowadzane  będą  w formie  zamieszczenia  projektu  uchwały  Rady

Miejskiej   w   Wyrzysku   w   sprawie   uchwalenia   Programu   współpracy   Gminy   Wyrzysk

z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

oraz   stowarzyszeniami   jednostek   samorządu   terytorialnego   działającymi   na   obszarze

Gminy Wyrzysk w sferze  zadań  publicznych  na  rok  2023 w Biuletynie  Informacji  Publicznej,



na stronie internetowej   Urzędu   Miejskiego   w   Wyrzysku   oraz   na   tablicy   ogłoszeń

w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, w celu wyrażenia przez organizacje  pozarządowe

i  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie, pisemnej opinii w przedmiocie projektu.

§  4.  Odpowiedzialnym  za  przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji  jest  pracownik

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku: podinspektor ds. promocji i rozwoju gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie

Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku oraz  na  tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku



Uzasadnienie 

do zarządzenia Nr 0050.187.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 listopada 2022 r. 

Zgodnie z przepisem art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego  i  wolontariacie  Rada  Miejska  w  Wyrzysku  jest  zobowiązana  do  konsultowania

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3.

Rada Miejska w Wyrzysku uchwałą Nr XLVI/406/10 z dnia 28 września 2010 r. określiła

szczegółowy   sposób   konsultowania   projektów   aktów   prawa   miejscowego   z   gminną   radą

działalności    pożytku   publicznego   lub   organizacjami   pozarządowymi   oraz   innymi

podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie   z   § 6   uchwały  Nr   XLVI/406/10   z   28   września   2010   r.,   Burmistrz

Wyrzyska  w  drodze  zarządzenia  określa  przedmiot  konsultacji,  termin  konsultacji,  formy

konsultacji,  sposób  publikacji  informacji  o  przeprowadzeniu  konsultacji  oraz  inne  informacje,

o ile wymaga tego forma konsultacji. 

W związku z tym wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 


