
 

 

Zarządzenie Nr 73/2022 

Wójta Gminy Kolno 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

 

 

w sprawie uruchomienia i wyboru form konsultacji Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Kolno 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 terenie Gminy Kolno na 2023 rok. 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w związku z § 4, § 6 

ust. 1 pkt 1 i § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy Kolno                                                      

z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów 

prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2011 r., Nr 85, poz. 1494, Nr 85,                         

poz. 1507) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Uruchamia się proces konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno                    

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 terenie 

Gminy Kolno na 2023 rok.  

2. Informację o konsultacjach wraz z projektem uchwały ogłasza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno                    

oraz na portalu informacyjnym Gminy Kolno. 

3. Jako formę konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kolno wybiera się umieszczenie 

projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi” oraz „Konsultacje społeczne”) i zbieranie pisemnych opinii lub uwag 

zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie papierowej przesłanych 

lub dostarczonych na adres: Urząd Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno lub elektronicznie 

na adres: ngo@kolno-gmina.pl. 

4. Termin konsultacji trwa od dnia ogłoszenia informacji o konsultacjach                              

wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno, na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno oraz  na portalu informacyjnym Gminy Kolno tj. od dnia                                        

18 listopada 2022 r. do dnia 25 listopada 2022 r. do godziny 15:30. Decyduje data i godzina 

wpływu opinii lub uwag do Urzędu. 

 

                                                             § 2.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. działalności gospodarczej i współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

                                                             § 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno. 

 
 

 

                                                                                                  Wójt Gminy 
                                                                                                                                    właściwy podpis  

                                                                                                              Piotr Szulc 
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