
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2021 
WÓJTA GMINY NOWA SÓL 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Nowa Sól 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2022". 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U.  z 2021 r. 
poz. 1372, 1834), art.5 ust.2 pkt 3 ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz.  U.  z 2020 r. poz.  1057,  z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535)  oraz  uchwały nr 
XLVII/263/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010 r. w sprawie Regulaminu określającego 
zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i 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.U.woj.Lubuskiego, 
poz. 179), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1 Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nowa Sól 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2022" w formie pisemnych opinii. 

2. Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu 
określającego zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dostępnego 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Nowa Sól. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od 17 listopada 2021 r. do 24 listopada 2021 r. 

§ 3. Projekt "Programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Nowa Sól przy ul. Moniuszki 3a. 

§ 4. Opinie w przedmiocie konsultacji należy składać w formie pisemnej pocztą na adres Urząd Gminy 
Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a, 67-100 Nowa Sól, w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Sól, w formie 
elektronicznej na adres e-mail: sekretariat @gminanowasol.pl lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki 
podawczej - ePUAP w terminie określonym w §2.  

§ 5. 1 Po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu opinii co do przedmiotu konsultacji, projekt uchwały, 
o którym mowa w § 1 zostanie przedłożony Radzie Gminy Nowa Sól. 

2. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia na stronie ineternetowej 
Gminy Nowa Sól, w Biuletynie Infomacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Sól. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds.Obsługi Biura Rady. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Nowa Sól 
 
 

Izabela Bojko 
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