
       

ZARZĄDZENIE Nr 2/X/2022 WÓ JTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 20 
paz dziernika 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych  
Programu Wspo łpracy Gminy Kawęczyn na rok 2023 z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami okres lonymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 
kwietnia 2003 r. o działalnos ci poz ytku publicznego i o wolontariacie 
Dz.U.2022.1327 t.j. z po z n. zm.).  
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2022.559 t.j) oraz § 4 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/215/10 Rady Gminy Kawęczyn z 
dnia 29 października 2010 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co 
następuje: 

 

§ 1 
 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje Programu Współpracy Gminy Kawęczyn na 
rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3, ust. 
3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U.2022.1327 tj.). 
 

§ 2 
 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 21 października 2022 r. do 
dnia 7 listopada 2022 r. 
 

§ 3 
 

Projekt „Programu Współpracy Gminy Kawęczyn na rok 2023 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 4 
 

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Kawęczyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy treści projektu uchwały, 
o której mowa w § 1. 
 

§ 5 
 
1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu 
uchwały wymienionego w § 1. 
 



2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy 
Kawęczyn. 
 

§ 6 
 

1. Opinie i uwagi do projektu aktu mogą być wnoszone: 
a) w formie pisemnej, składane do Sekretariatu Urzędu Gminy w Kawęczynie 
lub pocztową na adres: UG Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: 
ugkaweczyn@kaweczyn.pl , przy czym wymagane dokumenty należy przesłać 
w postaci zeskanowanej. 
2. Opinie i uwagi wnosi się na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszego zarządzenia w terminie określonym w § 2. 
3. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do 
Urzędu Gminy w Kawęczynie. 
4. Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów 
formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wyzywania do ich 
uzupełnienia.  
5. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji 
organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć 
dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty 
potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i 
wnioski (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). 
 

§ 7 
 

1. Wójt rozpatruje uwagi i wnioski, sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych 
konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz ze swoim 
stanowiskiem.  

2. Sprawozdanie dołącza do projektu aktu przedkładanego Radzie Gminy. 
3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji  Wójt podaje do publicznej 

wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie BIP. 
 

§ 8 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
  

 

  /-/ Jan Nowak 

 Wójt Gminy Kawęczyn 

 

 


	ZARZĄDZENIE Nr 2/X/2022 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 20 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych  Programu Współpracy Gminy Kawęczyn na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3, ust. 3 u...
	§ 1
	§ 2
	§ 3
	§ 4
	§ 5
	§ 6
	§ 7
	§ 8

