
  Zarządzenie Nr 112/2022 

Wójta Gminy Borowie 

z dnia 09 września 2022 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi  

w 2023 r. 
 

 

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

Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr 

XL/225/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z radami 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 wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje, których przedmiotem jest roczny Program współpracy Gminy 

Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art.3 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tj. Dz.U. 2022 poz. 1327) na rok 2023 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

1. Formą konsultacji jest „Formularz ankietowy” opublikowany w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy, dotyczący uwag i opinii w sprawie projektu programu, o którym mowa w § 1. 

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Borowie. 

3. Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 

2 do niniejszego zarządzenia, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@borowie.pl 

lub złożyć w Urzędzie Gminy Borowie w terminie określonym w § 3. 

4. Formularze anonimowe, nie zawierające uzasadnienia lub złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

§ 3 

Termin konsultacji wyznaczam: 

od 09 września 2022 r. do 1 października 2022 r. 



§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi wyznaczonemu przez Wójta Gminy. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 

 


