
Zarządzenie Nr 11/2022    

Wójta Gminy Regnów 

z dnia 28 października 2022 r.            

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy  

Regnów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Regnów  

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 

2023. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 2 pkt. 3 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy  

z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1327 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVII/175/10 Rady Gminy Regnów  

z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z radą 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. 1. Przeprowadzić  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. (zwanej dalej ustawą) konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy 

Regnów w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2023.  

 2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie 

projektu programu będącego przedmiotem konsultacji.  

              3. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  na rok 2023, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 § 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 04 listopada 2022 do                 

18 listopada 2022r. 

 § 3. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji w sprawie Programu Współpracy na 

rok 2023 są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Regnów na rzecz 

mieszkańców Gminy Regnów. 

 § 4. 1.  Konsultacje będą miały formę: 

a) bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji wymienionych w § 1 w dniu 18 

listopada o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy  w Regnowie, Regnów 95, na którym będą 

mogli wyrazić opinie, uwagi lub przedstawić własne propozycje w sprawie projektu 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

b) wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu uchwały programu.  



 2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać  

w terminie wskazanym w § 2 za pomocą formularza uwag i wniosków stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia w następujący sposób: 

a) W formie elektronicznej na adres email: ugregnow@pro.onet.pl w terminie 18.11.2022r., 

b) Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów  

w terminie do 18.11.2022r. (liczy się data wpływu), 

c) Bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Regnowie do dnia 18.11.2022 r. 

 3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich 
organizacji. 
 4. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały złożone po terminie wskazanym  
w  § 2 nie będą uwzględniane. 
 § 5. Projekt uchwały wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony będzie  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Regnów oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Regnów, Regnów 95. 

 § 6. Z przebiegu konsultacji sporządza się  protokół zgłaszanych uwag i opinii wraz ze 

stanowiskiem Wójta, z podaniem uzasadnienia  w przypadku nieuwzględnienia uwag i opinii 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Regnów, Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce pożytek publiczny, nie później niż 30 dni od dnia zakończenia 

konsultacji. 

 § 7. Osoba odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Marzena Słomka. 

 § 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         Wójt Gminy Regnów 

               Mariusz Cheba 
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