
ZARZĄDZENIE NR 64/2018 

Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą 

z dnia 23 października 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczącej 

"Programu współpracy Gminy Czerwińsk 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 o wolontariacie na rok 2019" 

 

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

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) w związku z § 2 ust. 1 uchwały 

Nr 195/XXV/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 4 października 2017r. 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, poz. 8924) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Czerwińsk 

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 o wolontariacie                

na rok 2019” zwany dalej „Programem”. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii dotyczącej projektu Programu, pozyskanie 

dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii organizacji w dziedzinach dotyczących 

działalności tych podmiotów. Konsultacja umożliwi zapoznanie się z projektem aktu                 

oraz pozyskanie opinii na jego temat. 

§ 2. 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu na 

BIP Gminy Czerwińsk nad Wisłą, na stronie internetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą 

(www.czerwinsk.pl) w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czerwińsk nad Wisłą. 

2. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu Programu proszę zgłaszać na formularzu 

konsultacji na adres Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą, ul. Włądysława Jagiełły 16,                  

09-150 Czerwińsk nad Wisłą, pokój Nr 21 lub drogą elektroniczną na adres: 

archiwum@czerwinsk.pl. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: 

„Uwagi do Projektu Programu Współpracy na 2019 r.” 

 

mailto:archiwum@czerwinsk.pl


3. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje: 

1) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji 

społecznych, 

2) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem               

24 października 2018 r. , bądź po dniu 7 listopada 2018 r. (przed i po dniach 

wyznaczonych do konsultacji), 

3) nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej                                  

do reprezentowania organizacji. 

4. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

5. Ogłoszenie konsultacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. 

Konsultacje odbędą się w dniach od 24 października 2018 r. do dnia 7 listopada 2018 r.                  - 

do godz. 15.00. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą 

Marcin Gortat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia 

Nr 64/2018 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

,,Programu współpracy Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi                   

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie na rok 2019” 

 

CZĘŚĆ I -  DANE  UCZESTNIKA  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH 

1. Podmiot Zgłaszający (nazwa organizacji, adres, nr rejestrowy): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Osoba upoważniona do reprezentowania organizacji (imię i nazwisko, nr telefonu, adres pocztowy / e-mail): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Działalność statutowa wnioskodawcy w zakresie regulowanym przez projekt przepisów 

prawa miejscowego (w tym treść właściwego artykułu statutu organizacji): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

CZĘŚĆ II-  UWAGI DO PROJEKTU UCHWAŁY 

 

L.p. Wskazanie dotychczasowego zapisu 

w projekcie konsultowanego 

dokumentu, który wymaga zmiany 

(paragraf, ustęp,punkt) 

Prezentowane 

stanowisko na 

tematwskazanego 

fragmentu. 

Proponowane 

zmienione brzmienie 

zapisu lub treść 

nowego przepisu, do 

którego odnosi się 

uwaga. 

Uzasadnienie 

wprowadzonych 

zmian. 

     

     

     

     

 

 



________________________________r.                             ________________________________ 
                                           (data)                                                                                                      (podpis osoby reprezentującej organizację) 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Nr 64/2018 

 

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI 

 

Na podstawie uchwały nr 195/XXV/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia                               

4 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi upoważnionymi podmiotami w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą serdecznie zaprasza do 

udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt „Programu współpracy Gminy Czerwińsk 

nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. 

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogłasza konsultacje nad projektem uchwały                                         w 

sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Czerwińsk nad Wisłą 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 rok 2019” 

 

1. Konsultacje przeprowadza się w formie zapytania o uwagi i opinie. 

 

W związku z opracowaniem Programu informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do 

przedłożonego projektu dokumentu. 

Z projektem Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, 

ul.Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, pok. 21 w okresie od 24 października 

2018r. do 7 listopada 2018r. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Uwagi i opinie można zgłaszać: 

• w formie elektronicznej -  należy przesłać na adres: archiwum@czerwinsk.pl 

• w formie pisemnej -  należy złożyć w Urzędzie Gminy w Czerwińsku nad Wisłą,  

ul.Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, pok. 21 

 

2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 24 października 2018 r. 

 

3. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 7 listopada 2018 r. - godz. 15.00. 

 

4. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione                 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                

i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą. 

 

Wójt Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą 

Marcin Gortat 


