
ZARZĄDZENIE NR VIII/210/2020 
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE 

z dnia 19 października 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego 
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 (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14  Rady Miejskiej 
Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 
z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących 
projektów aktów prawa miejscowego:  

- projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne 
stanowiska kierownicze w publicznych szkołach (zespołach) i przedszkolach prowadzonych przez Miasto 
Orzesze 

- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/209/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 lutego 
2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez gminne jednostki organizacyjne 
z nieruchomości gminnych będących w trwałym zarządzie zmienionej uchwałą Nr XXVI/306/16 Rady 
Miejskiej Orzesze z dnia 17 listopada 2016r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/209/16 w sprawie określenia 
szczegółowych warunków korzystania przez jednostki organizacyjne z nieruchomości gminnych będących 
w trwałym zarządzie; 

§ 2. Konsultacje przeprowadzić w dniach od 20 - 27 października 2020 r. 

§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji  jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego  Orzesze www.orzesze.pl   oraz w BIP-ie wraz z  projektami uchwał. 

2. Referat d/s Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania 
Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji. 

§ 4. 1. Uwagi, opinie i  propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów 
uchwał wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu 
zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. 

2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należy składać w Biurze Podawczym 
urzędu na adres Urząd Miejski Orzesze ul. św. Wawrzyńca 21. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, 
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.   
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Z-ca Burmistrza Miasta 
Orzesze 

 
 

Sylwia Krawczyk 
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