
ZARZĄDZENIE NR 85/2020 
BURMISTRZA KISIELIC 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany „Rocznego programu współpracy Gminy 
Kisielice z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w  

sferze pożytku publicznego na rok 2020” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 
16 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Kisielice, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Warm-
Maz. z 2015 r. poz. 3434), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Poddaje się konsultacjom projekt zmiany „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku 
publicznego na rok 2020”, zwanym dalej „Programem” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
Konsultowane są propozycje zmian w zakresie zmiany formy finansowej współpracy. 

§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na temat projektu zmiany „Rocznego programu współpracy 
Gminy Kisielice z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne 
w sferze pożytku publicznego na rok 2020”. 

§ 3. 1.   Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 8 października 2020 r. do dnia 
15 października 2020  r.  

2. Konsultacje przeprowadza się poprzez: 

1) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach 
http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce Stowarzyszenia/Współpraca/Konsultacje projektu zmiany 
„Programu” wraz z formularzem uwag i opinii; 

2) elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice eKonsultacje dostępnym w BIP - 
http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce eKonsultacje lub bezpośrednio pod adresem: 
https://konsultacje.kisielice.pl/ . 

3. Uwagi i opinie do projektu „Programu” w terminie do dnia 15 października 2020 r. do godz. 13:00. 
należy: 

1) złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5 lub; 

2) wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 lub; 

3) poprzez eKonsultacje – elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice. 

4. Formularz uwag i wniosków do projektu zmiany Programu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia lub formularz wygenerowany z elektronicznego systemu konsultacji społecznych. 

§ 4. 1.   Nie przedstawienie w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 opinii i uwag do projektu zmiany 
Programu oznaczać będzie akceptację zaproponowanych rozwiązań i regulacji albo rezygnację 
z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska. 

2. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną żadne uwagi i wnioski do projektu zmiany 
„Programu”, dokument zostanie przesłany do dalszych prac legislacyjnych, związanych uchwaleniem zmiany 
„Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020” przez Radę Miejską w Kisielicach. 

3. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie przesłane zostaną uwagi i wnioski do projektu „Programu”, 
Burmistrz Kisielic ustosunkuje się do przedstawionych propozycji. 

4. Z konsultacji społecznych zostanie sporządzony protokół. 
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5. Informacja o przebiegu konsultacji, zatwierdzona przez Burmistrza Kisielic zostanie dołączona do 
projektu uchwały w celu przedstawienia Radzie Miejskiej w Kisielicach. Informacja o wynikach konsultacji 
poddana zostanie po jej sporządzeniu do publicznej informacji poprzez publikację na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, e-Konsultacje oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kisielicach. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.  

  

  
 

Burmistrz Kisielic 
 
 

mgr Rafał Ryszczuk 
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UCHWAŁA NR ……………….. 

RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH 

z dnia ………  

 

zmieniający uchwałę w sprawie  Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania 

publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 713) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  Rada Miejska w Kisielicach 

uchwala, co następuje: 

  

§ 1. W uchwale Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku 

publicznego na rok 2020 wprowadza się następującą zmianę: 

 

1) w § 5 ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

        

   „4) udzielanie pożyczek.”  

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 września 2020 r.
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FORMULARZ UWAG I WNIOSKÓW  

do projektu zmiany Programu Współpracy Gminy Kisielice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020  

 

1. Nazwa organizacji/podmiotu:  

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

2. Dane adresowe:  

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

3. Osoba wypełniająca formularz (imię i nazwisko, funkcja):  

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

4. Wnoszone uwagi i wnioski:  

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

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

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

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

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

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

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

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kisielicach 

lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kisielicach, 14-220 Kisielice, ul. 

Daszyńskiego 5;  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2020 r. do godz. 13.00 

(decyduje data wpływu formularza uwag i wniosków do sekretariatu Urzędu).  

 

Uwagi i wnioski można zgłaszać za pomocą elektronicznego systemu konsultacje Gminy 

Kisielice - e-Konsultacje. 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 września 2020 r.
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