
ZARZĄDZENIE NR 269.2020 
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy 
Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
i 1378) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) i uchwały nr XXXI.236.2014 
Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 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, zarządza się, co następuje: 

§ 1.  
1. Ogłaszam konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok”. 

2. Przedmiot konsultacji, o którym mowa w ust. 1, zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej gminy Chrząstowice i udostępniony zainteresowanym w Urzędzie Gminy 
Chrząstowice (pokój nr 9). 

3. Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów określonych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057) o projekcie uchwały, o której mowa w ust. 1. 

4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zebrania uwag i opinii na temat projektu uchwały określonej 
w ust. 1. 

5. Uwagi i opinie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów określonych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057) będą przyjmowane w formie wypełnionego formularza, który stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 30 października 2020 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy 
Chrząstowice do godz. 14.00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@chrzastowice.pl. 

6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 21 października do 30 października 2020 roku. 
7. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice, 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy Chrząstowice. 
8. Informacja o wynikach konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta podana będzie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Chrząstowice, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy 
Chrząstowice. 

9. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor Anna Kurc. 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
   

Wójt Gminy Chrząstowice 
 
 

Florian Ciecior 
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Załącznik do zarządzenia Nr 269.2020 

Wójta Gminy Chrząstowice 

z dnia 20 października 2020 r. 

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu 
Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021" 

TERMIN: 21-30 października 2020 r. 

I. INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM UWAGI/WNIOSKI: 

nazwa organizacji   
numer KRS/właściwej ewidencji  
osoba do kontaktu   
adres organizacji do korespondencji   
e-mail   
nr telefonu kontaktowego   

II. UWAGI/WNIOSKI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU PROGRAMU 

Lp. Odwołanie się do miejsca  
w dokumencie 

 (rozdział i strona) 

Obecny zapis Powinno być Uzasadnienie zmiany 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

……     
Uwagi/wnioski można składać za pośrednictwem niniejszego formularza 

drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@chrzastowice.pl, 
drogą pocztową lub osobiście: Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 774219613 

*UWAGA: dopuszczalne jest dodawanie kolejnych wierszy w tabeli 

Uwagi i opinie zgloszone na formularzu wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane.

Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 5
	Paragraf 1 Ustęp 6
	Paragraf 1 Ustęp 7
	Paragraf 1 Ustęp 8
	Paragraf 1 Ustęp 9

	Paragraf 2

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Cyfra rzymska I
	Załącznik 1 Cyfra rzymska II


