
ZARZĄDZENIE Nr 263.2019 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

 

PSW.0541.35.2019 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Rocznego 

programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”  

Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie  

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej 

w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej  Skawinie z dnia 

27 marca 2019 r., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiot konsultacji 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt 

„Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Konsultacje prowadzone są w celu poznania opinii, złożenia uwag, bądź propozycji  

w zakresie projektu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2 

Zasięg konsultacji 

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny – skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy 

Skawina, którzy ukończyli 16 lat. 

§ 3 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 

1. Rozpoczęcie konsultacji: 19 sierpnia 2019 r. 

2. Zakończenie konsultacji: 9 września 2019 r. 

§ 4 

Formy konsultacji 

Konsultacje przeprowadza się w formie: 

1) pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia poprzez złożenie pisemnych 



wniosków (z zastosowaniem wskazanego arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. 

Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1; 

2) online – poprzez zastosowanie portalu dialogu społecznego powstały w ramach 

projektu „Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług 

samorządowych w Gminie Skawina”. 

§ 5 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za konsultacje 

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział 

Promocji, Sportu i Współpracy, UMiG w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. 2 i 3. 

§ 6 

Sposób udostępniania dokumentacji 

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej 

(www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne”, w BIP oraz siedzibie Wydziału 

Promocji, Sportu i Współpracy, ul. Rynek 3, pok. 2 i 3, 32-050 Skawina. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport podsumowujący, zawierający co 

najmniej informacje o: 

1) celu konsultacji, 

2) podmiotach zaangażowanych w konsultacje, 

3) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji, 

4) liczbie osób i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach, 

5) wynikach konsultacji wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub 

nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, podlega opublikowaniu na stronie internetowej urzędu 

oraz w BIP w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. 

3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się drugiemu zastępcy Burmistrza. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


