
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.118.2016

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  projektu uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie przyjęcia 
rocznego programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 5a ust.1,  art. 5 ust.5  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.), § 3. ust. 1 lit.b  załącznika  do Uchwały  nr ORN.0007.28.2015 Rady 
Miejskiej w Olecku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji społecznych  jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego 
programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

§ 2. 1. Formy konsultacji:

a) umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej www.olecko.pl w zakładce konsultacje społeczne;

b) umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej;

c) zbieranie  pisemnych opinii lub uwag od zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 
ust.3 ustawy poprzez formularz konsultacyjny ;

d) dyżury pracownika odpowiedzialnego za  współpracę z organizacjami pozarządowymi - możliwość indywidualnego 
zgłaszania uwag, opinii, wniosków, rekomendacji w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych  w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego w Olecku, przy ul. Placu Wolności 3, pok. nr 8  od poniedziałku do piątku  w godz.: 7.30.-15.30 z 
wyłączeniem wyjazdów służbowych i zdarzeń losowych.

e) spotkanie konsultacyjne w okresie trwania konsultacji, tj.: 11 października 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Olecku, Plac Wolności 3,   w godzinach 13.00-15.00;

2. Opinie i uwagi, o których mowa w § 2 ust.1 pkt  c należy  wnieść na formularzu konsultacyjnym,  stanowiącym  
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt konsultowanej uchwały będzie wysłany  pocztą elektroniczną i tradycyjną wraz z formularzem konsultacyjnym 
organizacjom pozarządowym  i innym podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, zamieszczonym w miejskiej bazie.

§ 4. Termin konsultacji: od 6 do  20 października  2016 r.

§ 5. 1. Opinie i uwagi, o których mowa w § 2 ust.1 pkt  c, powinny być podpisane przez osoby uprawnione.

2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w ust.1 lub złożone po upływie terminu 
zakończenia konsultacji, nie będą uwzględnione w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem dokumentu.

§ 6. Konsultacje obejmują teren gminy Olecko.

§ 7. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Alicja Mieszuk,  inspektor w Wydziale 
Organizacyjnym i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Burmistrz

Wacław Olszewski
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Załącznik do zarządzenia Nr ORN.0050.118.2016

Burmistrza Olecka

z dnia 27 września 2016 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

1. Nazwa podmiotu zgłaszającego 
uwagę, opinię, propozycję (wpis lub 
pieczątka podmiotu) lub imię i 
nazwisko osoby fizycznej

2. Dane teleadresowe podmiotu(adres 
korespondencyjny, tel., e-mail)lub 
adres  zamieszkania osoby fizycznej

3. Osoba do kontaktu w sprawie 
konsultacji (imię, nazwisko, tel., e-
mail)

4. Rodzaj konsultowanego dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 
2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

5 Państwa uwagi, opinie, wnioski do 
konsultowanego dokumentu

6. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu konsultacji społecznych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. z 
2014, poz. 1182 z późn.zm.).

7. Czytelny(e)  podpis (y) upoważnionej 
(ych) osoby (ób) do reprezentacji 
pomiotu
(wpis: imię i nazwisko, funkcja lub 
pieczątka imienna i podpis)

lub podpis osoby fizycznej
8 Data wypełnienia formularza

Dziękujemy za zgłoszenie uwag, opinii i propozycji!

Formularz prosimy wysyłać   pocztą, elektronicznie lub składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 
3, 19-400 Olecko, pok. Nr 12 (sekretariat)

Uwaga:

Formularze przyjmowane są w terminie wyznaczonym na konsultacje, tj. od 6 do 20 października  2016r.
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