
ZARZĄDZENIE NR 82/2021
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 14 października 2021 roku

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  Programu  współpracy  Gminy  Wierzbica 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2022

Na  podstawie  pkt.  II.3.  Regulaminu  konsultacji  stanowiącego  załącznik  do  uchwały 
nr XI/72/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 września 2015 r.  w sprawie: określenia 
sposobu  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  
podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności  
statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Maz.2015.8138) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest: „Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2022”.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 15 października 2021 r.  do 28 
października 2021 r.

§ 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) zamieszczenia projektu „Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami 

pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2022”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy  Wierzbica:  www.bip.wierzbica.pl oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy 
w Wierzbicy;

2) bezpośredniego spotkania z przedstawicielami uprawnionych podmiotów.
2. Podmiotami  uprawnionymi  do  udziału  w  konsultacjach  są  organizacje  pozarządowe 
i podmioty wymienione w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Opinie w formie pisemnej należy składać, do Urzędu Gminy w Wierzbicy w godzinach 
jego pracy, w jeden z niżej wskazanych sposobów:

1) osobiście w Sekretariacie – pokój 18;
2) drogą  elektroniczna  na  adres  e-mail:  wierzbica@wierzbica.pl jako  tytuł  podać 

„Konsultacje programu współpracy”,
3) faksem na numer 48 618 36 11 z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy”;
4) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 

26-680 Wierzbica z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy”.  Za wniesione 
terminowo będą uznawane przesyłki nadane najpóźniej 28 października 2021 r.

§ 4. Osobą  odpowiedzialną  za  przygotowanie  konsultacji,  udzielanie  wyjaśnień 
i przyjmowanie opinii jest Maciej Kotowski – kierownik referatu organizacyjno-prawnego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias
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