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Zarządzenie Nr SO.520.18.2013.APR 
Burmistrza Sandomierza  

z dnia 29  pa ździernika 2013 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacja mi pozarz ądowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet nia 2003 roku o działalno ści 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały  w sprawie przyj ęcia Rocznego 
Programu Współpracy Miasta Sandomierza  organizacja mi pozarz ądowymi oraz 
innymi podmiotami prowadz ącymi działalno ść pożytku publicznego na 2014 rok. 
 

§ 1 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 
roku nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 i 2 uchwały Nr LIII/451/2010 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 roku w prawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z 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, zarządzam, co następuje: 
 

§ 2 
W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     
(t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działających na terenie Gminy 
Sandomierz, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały               
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 
2014 roku – zwanej dalej Uchwałą. 
 

§ 3  
1. Termin na przeprowadzenie konsultacji wynosi 14 dni od momentu zamieszczenia 

zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu lub 
przesłania projektu uchwały do siedziby podmiotów, o których mowa w § 2, tj. od dnia 
29.10.2013 roku do dnia 12.11.2013 roku. 

2. Uwagi i opinie do projektu Uchwały zamieszczone na formularzu stanowiącym Załącznik 
nr 1 do Zarządzenia można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 lub przesłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: naczelnikso@um.sandomierz.pl  
lub agata.krol@um.sandomierz.pl.  

3. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały odpowiedzialny jest 
Wydział Spraw Obywatelskich, tel. 15 644 01 52 i Referat Kultury, Sportu i Promocji,     
tel. 15 644 01 40 Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

4. Informacja o podjętych konsultacjach wraz z projektem Uchwały zostanie zamieszczona       
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w dniu 29 
października 2013 roku oraz przesłana do siedziby podmiotów, o których mowa w § 2. 
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5. Nie przedstawienie przez podmioty, o których mowa w § 2, uwag lub opinii w przedmiocie 
projektu Uchwały oznacza jego akceptację. 
 

§ 4 
1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie, które wraz ze 

zgłoszonymi opiniami i uwagami przedstawione zostanie Burmistrzowi Sandomierza. 
2. Wyniki konsultacji Burmistrz Sandomierza przedstawi Radzie Miasta Sandomierza            

w uzasadnieniu do projektu Uchwały. 
3. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie informacji Publicznej. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Burmistrz Miasta Sandomierza 
mgr inż. Jerzy Borowski 


