
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.123.2020 
BURMISTRZA KORSZ 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu  "Rocznego programu współpracy Gminy Korsze 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku" 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) art. 5a ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr LX/360/2010 Rady Miejskiej w Korszach 
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie Gminy Korsze aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 2471) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Korsze, na temat 
projektu„Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku”. 

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest „Roczny program współpracy Gminy Korsze z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2021 roku”. 

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie: od 16 października do 6 listopada 2020 roku. 

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzone są w formie elektronicznej na Portalu Partycypacji Społecznej 
https://www.konsultacje.korsze.pl 

2. Po zakończeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza zestawienie uwag 
i wniosków celem rozpatrzenia przez Burmistrza Korsz. 

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Ewelina Dziębowska, referent 
ds. obsługi Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie wiąże Burmistrza Korsz. 

§ 7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób, organizacji i podmiotów w nich 
uczestniczących. 

§ 8. Projekt„Rocznego programu  współpracy Gminy Korszez organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 
roku”  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Korsze. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Korsz 
 
 

Ryszard Ostrowski 
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