
ZARZĄDZENIE Nr 610 /2022 
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 

2023” 
 

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz.1561) 
i Uchwały Nr XXXIII/345/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 września 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 
publicznego lub 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, Wójt 
Gminy Widuchowa zarządza, co następuje: 

§ 1.1.Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Widuchowa. 
            2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie projektu ,,Programu 
współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, stanowiący 
Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§2.Termin przeprowadzenia konsultacji: 
1) rozpoczęcie konsultacji z dniem: 16 listopada 2022 r.; 
2) zakończenie konsultacji z dniem: 24 listopada 2022 r. 
 

§3.1.Konsultacje ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2023” będą miały formę: 

a) wyrażenia pisemnej opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem 
konsultacji na określonym do tego formularzu (Załącznik Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia), 

b) wyrażenia opinii podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 
wyznaczonym na dzień 24 listopada 2022 roku na godz. 17.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa. 
2.Informacja o konsultacjach zostanie umieszczona na stronie internetowej 

www.widuchowa.pl w dziale Gmina/Współpraca z NGO/Dokumenty oraz na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Współpraca  
ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi/Dokumenty/Ogłoszenia NGO. Ponadto 
ogłoszenie o konsultacjach zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Widuchowa. 

3. Celem konsultacji będzie stworzenie możliwości wyrażenia opinii lub zgłoszenia 
uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji przedstawicielom organizacji 
pozarządowych. 

 
§ 4.1.Z przebiegu konsultacji w formie pisemnej zostanie sporządzone sprawozdanie. 

           2.Sprawozdanie podsumowujące formę pisemną konsultacji zostanie przekazane do 
rozpatrzenia Wójtowi Gminy Widuchowa. 
           3.Informacje o konsultacjach i ich wynikach zostaną opublikowane na stronie 



Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Widuchowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Widuchowa. 

 
§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 
§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                  
 
  


