ZARZĄDZENIE NR 118/2020
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie 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 uchwały nr LIII/337/2010 Rady Miejskiej w Krośnie
Odrzańskim z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2010 r., Nr 91, poz. 1317) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie
programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego

na

rok

2021 w formie

zbierania

opinii

z wykorzystaniem stosownych formularzy, których wzór stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia
oraz

bezpośrednich

spotkań

organizacji

pozarządowych

i innych

podmiotów,

na

których

przedstawiony jest projekt aktu prawa miejscowego.
§ 2. 1. Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały zostanie zamieszczona na stronie
internetowej www.bip.krosnoodrzanskie.pl w zakładce „komunikaty i ogłoszenia” i tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta oraz przesłana drogą pocztową organizacjom pozarządowym.
2. Projekt uchwały dostępny jest do wglądu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 2.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 22 października 2020 r. do dnia
5 listopada 2020 r.
§ 3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta w Krośnie Odrzańskim.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marek Cebula
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Załącznik do zarządzenia Nr 118/2020
Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 14 października 2020 r.
FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU
AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

1.

2.

3.

Tytuł projektu aktu prawa miejscowego
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy
Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021.
Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim odpowiedzialnej
za przygotowanie projektu aktu
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
1.Wskazanie jednostki redakcyjnej projektu aktu prawa miejscowego, którego dotyczą
proponowane zmiany lub którego wprowadzenie zakłada akt (artykuł, paragraf, ustęp, punkt,
podpunkt, litera) – jeden formularz może obejmować maksymalnie jedną jednostkę redakcyjną:
- nr jednostki redakcyjnej
- treść
2. Proponowana zmiana brzmienia zapisu lub treść nowego zapisu:

4.

3. Uzasadnienie proponowanych zmian.
Oznaczenie i wskazanie adresu podmiotu zgłaszającego uwagi oraz osoby wyznaczonej z jego
ramienia do kontaktu (KRS, nr rejestrowy, email, telefonu):
Nazwa organizacji:
Osoba uprawniona do kontaktu :
- imię i nazwisko:
- nr telefonu:
- adres:

5.

- adres e-mail:
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi - uprawnionej do reprezentowania podmiotu:

DATA I CZYTELNY PODPIS :
UWAGA
Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. na:

᠆ adres poczty elektronicznej: e.dabek@krosnoodrzanskie.pl
᠆ numer faksu 68 383 51 22
᠆ adres Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim: ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie.
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