
Zarządzenie Nr 912/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 2 listopada 2022 r. 

 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr 

LVI/286/2010 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku 

publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

 

 

§ 1 

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Miasta i Gminy Syców.  

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy 

Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023” 

 

§ 2 

Określa się; 

1) Termin rozpoczęcia konsultacji na 3 listopada 2022 r.; 

2) Planowany termin zakończenia konsultacji na dzień 15 listopada 2022 r.; 

3) Obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: teren miasta i gminy Syców. 

 

 

§ 3 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: 

1. Zbierania opinii na temat projektu przedmiotowej uchwały, przekazywanych przez 

zainteresowane podmioty, o których mowa w §1 ust. 1 osobiście, pocztą tradycyjną lub  

e-mail j.nolbert@sycow.pl z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1 należy składać w terminie określonym w §2 pkt 1 i 2 

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez: 

1) Udostepnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców  

(Biuro Podawcze (p. 3) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie) 

2) Zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie 

Informacji Publicznej (zakładka organizacje pozarządowe). 

 

§ 4 

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione 

Radzie Miasta i Gminy Syców, upublicznione na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu. 

         

 

 



 

§ 5 

1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. 

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.  

 

 

§ 6 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.   

 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Syców. 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

 

             /-/  Dariusz Maniak  

 

 

 



               Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 912/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. 

   

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 
 

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Syców z Organizacjami Pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

 
 

CZĘŚĆ I -DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Imię i nazwisko: .......................................................................................... 

Nazwa organizacji: ..................................................................................... 

Adres korespondencyjny: ........................................................................... 

Telefon/ e-mail: .......................................................................................... 

 

CZĘŚĆ II – UWAGI DO PROJEKTU  

LP. Część programu, którego dotyczy uwaga Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  
 
 

  

 

☐    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sycowie moich danych osobowych zawartych w formularzu, dla potrzeb konsultacji projektu Uchwały 

Rady Miasta w Sycowie w sprawie Programu współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i uzupełniania oraz ograniczenia.  

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny przewidziany dla danej sprawy oraz przez okres wskazany innymi przepisami prawa nakazującymi Administratorowi 

Danych dalsze ich przetwarzanie (np. Archiwizacja). 
 

 

 

Syców, dnia……………………                                           ………………………………………….. ...............                    
                                                                                                                                         (czytelny podpis wraz z pieczęcią organizacji) 


