
LARZ 4DZENTE NR OA.005 o.tt 4.2022

BURMISTRZA MIASTA KOI-A

z dnia 24 paLdziernika 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rrProgramu wsp6lpracy
Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarz1dowymi i innymi podmiotami

prowadz4cymi dzialalno5d poZytku publicznego na rok 2023 r."

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583,1005,1079), ar1. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o dzialalno(ci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1321,1265,1812) oraz

Uchwaly Rady Miejskiej w Kole Nr Llxl446l2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie okreSlenia

szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci pozlrtku publicznego lub organizacjarni

pozarzqdowyrni i podmiotami wymienionyrni w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno(ci po4rtku publicznego

i o wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci

statutowej tych organizacjt zarzqdza sig, co nastgpuje:

$ 1. Przeprowadzil z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSd
pozytku publicznego konsultacje projektu ,,Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo
z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 pozy'tku publicznego
na rok 2023 r.".

g 2. Konsultacje odbgd4 sig w terminie od24paldziernika 2022r. do l0listopada 2022 r. i b9d4

polegaly na:
a) pisemnym powiadomieniu organizacji, o kt6rych mowa w $1, dzialaj4cych na terenie miasta

Kola o prowadzonych konsultacjach,
b) zamieszczeniu projektu programu na stronie internetowej www.bip.kolo.pl,
c) zglaszaniu opinii do wydzialu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji

(do dnia 2 listopada 2022 r.) za pomoc4 ankiety zamieszczonej na stronie internetowej

www.b ip. ko lo.pl stanowi 4cej zal4cznik do zar z1dzenia,
d) analizie opiniiprzezwydzial odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji,
e) przygotowaniu projektu programu po analizie.

g 3. Odpowiedzialny zaprzeprowadzenie konsultacji i koordynacjE dzia\anjest Wydzial O6wiaty
i Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Kole.

$ 4. Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola.

$ 5. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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