
Zarządzenie Nr 96.2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 16 września 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2022”. 

 

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

(Dz.U.2021.1372 t.j.) oraz § 3 Uchwały nr XLIX/723/2010 Rady Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. 

z późn.zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. Nr 593, poz. 4652) 

zmienionej uchwałą Nr XIV.183.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 

27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/723/2010 Rady Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. 

Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. Nr 541, poz. 5721). 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z a r z ą d z a, co następuje: 

 

§1. 

1. Ogłaszam konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest 

poznanie opinii w sprawie projektu uchwały, o której mowa w ust. 3.  

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna. 

3.  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2022 

„Programu współpracy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

4. Zawiadomienie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie o konsultacjach nastąpi drogą elektroniczną oraz poprzez umieszczenie 

i udostępnienie treści projektu uchwały, o której mowa w ust. 3 od dnia 16 września 2021 r. 

do dnia 08 października 2021 r.: 

a) na stronie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pod adresem www.muszyna.pl 

w zakładce „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi", 

b) w wersji papierowej w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego 

Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pokój nr 10. 

5. Opinie i uwagi należy składać na formularzu wniosku stanowiącym załącznik do 

Zarządzenia w terminie od 16 września 2021 r. do dnia 08 października 2021 

r .:w formie: 

a) pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna lub 



listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek 31, 

33-370 Muszyna, 

b) elektronicznej na adres: idemkowiczsulkowska@muszyna.pl. 

z dopiskiem: „konsultacja programu współpracy”. 

6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna, Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (pokój nr 10), pod nr 

telefonu 18 472 59 57. 

7. Po przeanalizowaniu uwag i opinii sporządzona zostanie informacja 

z przeprowadzonych konsultacji zawierająca: ilość podmiotów, które zgłosiły uwagi 

i opinie; ilość podmiotów, których uwagi i opinie zostały rozpatrzone i nierozpatrzone ze 

względów formalnych; uwagi i opinie, które zostały uwzględnione i wpłynęły na 

zmianę projektu treści aktu, uwagi i opinie, które nie zostały uwzględnione wraz 

z uzasadnieniem ich nieuwzględnienia. 

§2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu 

Stanu Cywilnego. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96.2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

  z dnia 16 września 2021 r. 

 

Wzór formularza wniosku konsultacji 

projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

 

1. Nazwa i adres siedziby podmiotu biorącego udział w konsultacjach: 

  

2. Forma prawna nr KRS lub innego rejestru podmiotu biorącego udział w konsultacjach: 

  

  

3. Dane kontaktowe podmiotu (email, telefon) 

  

4. Sposób reprezentacji podmiotu (osoby reprezentujące podmiot) 

  

  

5. Cele statutowe uprawniające do konsultacji danego aktu prawa miejscowego 

  

  

6. Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany   

 projekt uchwały w sprawie 

  

7. Paragraf, ustęp lub punkt, do którego wnoszone są uwagi lub wyrażane opinie 

 

  

8. Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treść nowego zapisu  

  

  

9. Uzasadnienie wprowadzenia zmiany / wprowadzenia nowego zapisu  

  

  

10. Do wniosku można dołączyć inne załączniki mające na celu uzasadnienie uwag lub opinii. 

  

................................................................                          ............................................................ 

       data                                                                                                  podpisy osób reprezentujących  

 


