
ZARZĄDZENIE NR 92.2021 
WÓJTA GMINY IMIELNO 

z dnia 12 października 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2022 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz 
uchwały Nr XXVII.167.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013 roku w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 13.10.2021r. do dnia 
21.10.2021r. 

§ 3. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Imielno. 

§ 4. Ogłoszenie konsultacji dokonuje się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 5 . 1 . Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag 
i opinii do projektu programu. 
2. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
2) na stronie internetowej Gminy Imielno, www.imielno.pl. 
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Imielno, 
3. Opinie i uwagi należy składać w: 
1] formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia, poprzez dostarczenie osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy 
w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, 
2) formie elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@imielno.pl 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Imielno. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
WÓJT] GMINY 

mgr Zbigniew Huk 
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