
ZARZĄDZENIE NR 106/2021 
WÓJTA GMINY TARNOWIEC

z dnia 15.10.202Ir.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy 
Tarnowiec w sprawie „Rocznego programu współpracy

Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2, art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz uchwały Nr XXXVII/253/2013 Rady 
Gminy Tarnowiec z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

zarządza co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec 
w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

2. K onsultacje prowadzone będą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1057)

§ 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat projektu uchwały w sprawie 
Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2022 rok.

§ 3. Przeprowadzenie konsultacji nastąpi w terminie od dnia 15.10.2021r. do dnia 29.10.2021r.



§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
a)’ pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2, którą należy złożyć 

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu,
b) elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2, którą należy przesłać na 

adres e-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl
2. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
3. Treść projektu uchwały „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, załącza się na stronie 
internetowej Gminy Tarnowiec  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Tarnowiec, zakładka "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

www.tamowiec.eu

4. Informacja z przeprowadzonych konsultacji będzie zamieszczona na stronie internetowej 
Gminy Tarnowiec.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Tarnowiec 
zatrudnionemu na stanowisku podinspektor w Wydziale Oświaty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Sporządziła: Sabina Lubas
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