
ZARZĄDZENIE NR 68/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy  Gminy 
Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.) oraz uchwały Nr III/13/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  z dnia 22 grudnia 2010 r. 
w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności 
pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały „Program współpracy Gminy 
Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy       
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

§ 2. Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Miasta i Gminy Czerniejewo

Tadeusz Szymanek
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Załącznik do Zarządzenia nr  68 /2018 
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 
z dnia 19.09.2018r. 

 
 

Czerniejewo, 19.09.2018r. 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE 
 
            Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo ogłasza konsultacje nad projektem uchwały  w sprawie 
„Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2019”. 
           Zgodnie z uchwałą Nr III/13/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 grudnia 2010r.        
w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami 
działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa    
w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, prosi się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione    
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie ewentualnych 
uwag lub propozycji zmian do projektu uchwały. 
 

             Uwagi do projektu można nadsyłać do 19.10.2018r. pocztą elektroniczną 
urzad@czerniejewo.pl lub pod adres: Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8,                  
62-250 Czerniejewo (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem: „KONSULTACJE- 
PROGRAM WSPÓŁPRACY 2019” na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do 
ogłoszenia.  

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy. 
 
Termin konsultacji: 26.09.2018r. – 19.10.2018r. 
 
Projekt uchwały oraz formularz zgłoszeniowy opublikowany został na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Czerniejewo: www.czerniejewo.pl w zakładce: Konsultacje społeczne. 
 
 

Id: 654294AE-46E3-4686-85D5-F71BD63EAC75. Podpisany Strona 1

mailto:urzad@czerniejewo.pl
http://www.czerniejewo.pl/


Załącznik do ogłoszenia o konsultacjach 

 
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

 
Konsultacje społeczne programu współpracy programu współpracy                                                      

Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  

2019 rok. 
 
 

CZĘŚĆ I -  DANE  UCZESTNIKA  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

Nazwa organizacji: …………………………………………………………………………. 

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………. 

Telefon/ e-mail: …………………………………………………………………………….. 

 

1. Uwagi do projektu: 
 

LP. 
CZĘŚĆ PROGRAMU, 
KTÓREGO DOTYCZY 

UWAGA  
TREŚĆ PROPONOWANEJ UWAGI UZASADNIENIE 

    

    

    

    

 
☐  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo moich danych osobowych zawartych w 
formularzu, dla potrzeb konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie Programu współpracy 
Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019 rok. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania. Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych w 
niniejszej sprawie. 
 
 
Czerniejewo, ……………….…… 2018 r.                                                                                                             
 
                                                                                                                   ……………………………………………………. 
                                                                                                                                       czytelny podpis 
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