
ZARZĄDZENIE Nr 51/20 

WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO 

 z dnia 6 października 2020 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa                      

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

i o wolontariacie na rok 2021 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                       

o samorządzie gminnym ( j.t.  Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1057) oraz  Uchwały Nr XLIV/244/10 Rady Gminy Świętajno z dnia 5 listopada 

2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji 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 aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się , co następuje: 

§ 1 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno 

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

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2021 poprzez Portal Konsultacji Społecznych dostępnych na stronie 

internetowej Gminy Świętajno. 

§ 2  

Termin rozpoczęcia konsultacji: od 16.10.2020 r. 

Termin zakończenia konsultacji: do 29.10.2020 r.  

§ 3 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.  

§ 4 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest 

zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz                        

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świętajnie. 

 

 



§ 5 

1.  Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 

29.10.2020 r.: 

1) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Świętajnie 19-411 Świętajno. 

2) faxem na numer: 87 521 54 14. 

3) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świętajnie w godzinach pracy urzędu. 

4) lub za pośrednictwem elektronicznego systemu konsultacji społecznych Gminy Świętajno 

pod adresem https://konsultacje.swietajno.pl 

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Na kopercie lub w tytule e – maila należy wpisać: Konsultacje: „Roczny Program 

Współpracy na rok 2021”. 

4. 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 16.10.2020 

 r. bądź po dniu 29.10.2020  r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji), 

3) bez podania czytelnego imienia i nazwiska. 

§ 6 

1. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Świętajnie, pokój                    

nr 2, osoba do kontaktu – Wiesława Zielant. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

Wójt 

Janusz Zakrzewski 

  

https://konsultacje/

