
Zarządzenie Nr 205/2022 
Burmistrza Krasnegostawu 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Krasnystaw 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 2022 r. 

 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLI/309/2010 Rady Miasta 

Krasnystaw z dnia 28 września 2010 r. 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 (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 110, poz. 2014) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały Radu Miasta 

Krasnystaw zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Krasnystaw  

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 2022 r.”. 

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu 

uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

§ 2 

1. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) działające na rzecz Miasta Krasnystaw. 

2. Konsultacje przeprowadza się w dniach od  24 listopada do 9 grudnia 2022 r.(włącznie). 

§ 3 

1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag  

w sprawie projekty uchwały. Opinie i uwagi można składać na formularzu konsultacji  

w następujący sposób: 

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

miasto@krasnystaw.pl; 

mailto:miasto@krasnystaw.pl


2)  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krasnystaw Plac 3 Maja 29, 22-300 

Krasnystaw; 

3) osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta. 

4) poprzez zamieszczenie opinii w formie elektronicznej na stronie miasta: 

konsultacje.konsultacje.pl . 

2. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania i zamieszczone na stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krasnystaw.  

§ 4 

Projekt zmiany uchwały oraz formularz konsultacyjny zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej Miasta Krasnystaw (www.krasnystaw.pl) w zakładce „Miasto-NGO”, w BIP 

(https: //umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl) w zakładce „Ogłoszenia 2022” oraz na stronie miasta: 

konsultacje.konsultacje.pl . 

§ 5 

1. Konsultacje przeprowadza pracownik Wydziału Organizacyjnego i Archiwum Zakładowego 

Urzędu Miasta Krasnystaw. 

2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krasnystaw. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

       Burmistrz  Krasnegostawu  

                           Robert Kościuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krasnystaw.pl/


Załącznik  

do Zarządzenia Nr 205 /2022 

Burmistrza Krasnegostawu 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

 

Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta 

Krasnystaw 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 2022 r. 

Nazwa i adres organizacji pozarządowej wnoszącej opinie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Opinie/ uwagi, propozycje zmian zapisów 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

  

Krasnystaw, dn……………………    …………………………………… 

Imię i nazwisko upoważnionego /upoważnionych 

przedstawiciela/i organizacji pozarządowej 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: 

- poczty elektronicznej: miasto@krasnystaw.pl 

- pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miasta Krasnystaw  Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw  

w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. 



 

 

 

 

 


