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    Burmistrz                             

Miasta Dębicy                    

 

Zarządzenie Nr 179/2021 

Burmistrza Miasta Dębicy 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta 

Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. 

 

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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały  

Nr LXII/723/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego oraz  organizacjami pozarządowymi oraz 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 (Dz. Urz. 

Województwa Podkarpackiego Nr 110 poz. 2018) zarządza co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłasza się konsultacje, których przedmiotem jest projekt Rocznego programu 

współpracy gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2022 r., zwany dalej projektem Programu, stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje i podmioty wymienione w ust. 1, 

prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Miasta Dębica.  

 
§ 2 

1. Konsultacje przeprowadza się w formie zamieszczenia projektu Programu, o którym 

mowa w § 1 w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy. 

2. Opinie o konsultowanym projekcie Programu powinny zawierać:  

1) nazwę organizacji,  

2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji,  
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3) tytuł projektu aktu prawa miejscowego,  

4) wskazanie miejsca, do którego odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt), 

5) prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu wraz z uzasadnieniem,  

6) proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga, w przypadku 

wypracowania propozycji. 

3. Opinie, uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym 

Urzędu Miejskiego w Dębicy ul. Ratuszowa 2, drogą pocztową lub elektroniczną na adres 

umdebica@um.debica.pl w terminie do dnia 20 października 2021 r. 

4. Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie 

konsultacji jest Wydział Spraw Obywatelskich. 

§ 3 

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Dębicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w ciągu 14 – stu dni od ich 

zakończenia. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 6 

Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Dębicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

                                                                       WZ BURMISTRZA 

                                                                              mgr inż. arch. Jerzy Sieradzki 

                                                                             ZASTĘPCA BURMISTRZA 
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