
 

Zarządzenie Nr 190 .2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Izbica 

z dnia 14 października 2022 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok . 

 

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

2022 r., poz. 559 tj. ) oraz Uchwały Nr LV/262/2010 Rady Gminy Izbica z dnia 19 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 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 150, poz. 2578 z 2010 r.) 

 

- zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Izbica                     

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, stanowiącego załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Konsultacje, o których mowa w § 1 będą przeprowadzone w terminie od dnia 15 października 

2022 r. do dnia 29 października 2022 r. 

2. Formą konsultacji jest zamieszczenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Izbicy w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok na stronie 

internetowej Gminy www.gminaizbica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: ugizbica.bip.e-

zeto.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Izbica. 

 

§ 3 

 1. Opinie i uwagi do projektu Programu, o którym mowa w § 1 należy przesłać za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 

Izbica lub poczty elektronicznej na adres e-mailowy:ugizbica@mbnet.pl. w terminie do dnia 29 

października 2022r. 

 2. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii oraz stanowisko 

Burmistrza Miasta i Gminy Izbica  zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Izbica nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia 

konsultacji. 

 3. Konsultacje przeprowadza pracownik Urzędu Miasta i Gminy Izbica odpowiedzialny za 

współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 4 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


