Zarządzenie Nr 692.2021
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
i Uchwały Nr LIII/276/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji oraz w związku z 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 z późn.zm.) zarządzam:
§ 1.
1. Przeprowadzić konsultacje 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,
prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Jawor.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 14 października 2021 r.,
2) termin zakończenia konsultacji na dzień: 29 października 2021 r.
§ 3.
Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Jawor oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworze w miejscu przeznaczonym
do zamieszczania ogłoszeń – w celu wyrażenia pisemnej opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej
przedmiotem konsultacji.
§ 4.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia, w terminie określonym w § 2, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze lub na
adres: um@jawor.pl.
§ 5.
1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o formie, terminie
i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach i podmiotach biorących udział w konsultacji.
2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach,
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale.
3. Informacje o konsultacjach i ich wynikach publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Jawor oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym do zamieszczania
ogłoszeń.
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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