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Zarządzenie Nr 48/2019 
Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie przeprowadzenia 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, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie 
przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 
2020 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku .,poz.688 ze zm.) w związku z uchwalą nr 
XXXIX/209/10 Rady Gminy Kowiesy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie okreś lenia 

szczególowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami 
pozarządowymi, konsultacje dotyczące projektu uchwały rady Gminy Kowiesy w sprawie przyjęcia 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz po9miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, który stanowi załącznik nr 1 
do zarządzenia. 

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie 
projektu uchwały dotyczącej programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2020. 

§ 3. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 8 listopada 
2019 r., do dnia 18 listopada 2019 r. 

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe prowadzące działalność na 
terenie Gminy Kowiesy. 

§ 4. 1. Konsultacje będą miały formę wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu uchwały. Opinię 

należy przesłać drogą pocztową, mailową na adres: urzad@kowiesy.pl lub złożyć bezpośrednio w 
sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy, pokój nr 15. 

2. Wzór formularza zgłaszania opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia . 

3. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zgodnie z postanowieniami uchwały nr 
XXXIX/209/1 O Rady Gminy Kowiesy z dnia 22 października 201 O r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji 
pozarządowych. 



5. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom pozarządowym tylko 
w zakresie zgłaszanych uwag w formie pisemnej. 
§ 5. Po przeprowadzeniu konsultacji projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020 zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy 
Kowiesy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2019 
Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 30.10.20 I 9r. 

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

publicznego i o wolontariacie na rok 2020". 

Uwagi do projektu Programu 
L.p. 

Obecny zapis Programu Proponowane brzmienie zapisu 
Uzasadnienie 

(s trona, punkt, podpunkt) 

1. 

- -

OPINIA O PROGRAMIE Z UZASADNIENIEM: 

a) pozytywna, b) raczej pozytywna, c) trudno powiedzieć, d) raczej negatywna, 
e) negatywna (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

uzasadnienie do opinii : 



Nazwa i adres organizacj i pozarządowej (w rozumieniu przyjętym na stronie I Programu) 
zgłaszającej uwagi/opinię oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz 

···· ······· ··· ········· ·· ········· ······ ···· ····· ·· ········ · ··························· ················ ·· ··· ········· 
...... ····················· ····· ···· ·· ·· ··· ······· ······· ····· ······ ····· ·· ········· ············ ·· ······· ........... . 

··············· ·· ······· ···· ··· ··········· ····· ···· ·················· ········ ··· ·········· ···· ·· ·············· ··· ··· · 

...... ......... ··························· ·· ······· ············ ········· .... ... ........................ .. ············ 
(Imię i Nazwisko osoby wypełniającej fonnularz) 

Miejscowość i data 

podpis 
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