
ZARZĄDZENIE NR 53/2017
WÓJTA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. spółpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) w związku z § 4 ust. 2 Uchwały nr 195/XXV/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą 
w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi upoważnionymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowych 
tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 8924) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, zwanego dalej "Zespołem Konsultacyjnym" w następującym składzie:

1. Dorota Ciećwierz - podinsp. ds. kancelaryjno-technicznych, jako Przewodnicząca Zespołu 
Konsultacyjnego,

2. Rafał Gwiazda - podinsp. ds. księgowości budżetowej, jako Zastępca Przewodniczącego Zespołu 
Konsultacyjnego,

3. Maciej Wojtkowski - podinsp. ds. informatycznych, promocji gminy, kultury i ochrony zdrowia, jako 
Członek Zespołu Konsultacyjnego,

4. Andrzej Krzemiński - insp. ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych, jako Członek Zespołu 
Konsultacyjnego,

5. Agnieszka Fotek - p. o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej, jako Członek Zespołu 
Konsultacyjnego.

§ 2. 1. Celem Zespołu jest dokonanie analizy zgłoszonych uwag do konsultacji ogłoszonych w dniu 
30 października 2017 r. i trwających do dnia 13 listopada 2017 r., dotyczących projektu uchwały w sprawie 
"Programu współpracy Gminy Czerwińśk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na rok 2018".

2. Po dokonaniu analizy, o której mowa ust. 1, Zespół Konsultacyjny wydaje i przekazuje Wójtowi Gminy 
Czerwińsk nad Wisłą opinie co do przyjęcia lub odrzucenia każdej ze złożonych uwag, wraz z uzasadnieniem, 
w formie sprawozdania.

3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zawierające 
w szczególności następujące informacje:

1) liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach;

2) wykaz zgłoszonych uwag;

3) uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag.

4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, są ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich 
udział w tym także w przypadku, gdy żaden podmiot nie weźmie w nich udziału.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu Konsultacyjnego.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Czerwińsk nad 
Wisłą

Marcin Gortat
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