
ZARZĄDZENIE NR 75G/15 
WÓJTA GMINY BRANICE 
z dnia  2 października 2015r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Branice 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2016 

 

                                                                                                                                                                                                 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(t. j. Dz.U. 2015 r., poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie 

§5 ust. 1 Uchwały Nr III/15/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r., w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej zarządzam, co następuje:  

 
§ 1. 

 
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na terenie Gminy Branice.   

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Branice z 

organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2016 rok”. 

3. Celem konsultacji jest uzyskanie stanowiska organizacji pozarządowych i innych uprawnionych 

podmiotów co do planowanej treści Programu, o którym mowa w ust. 2 i oczekiwanych zmian w tym 

zakresie. 

§ 2. 
 Określa się: 

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 10 października 2015r., 

2) termin zakończenia konsultacji na dzień: 31 października 2015r., 

3) obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: teren Gminy Branice. 

 

§ 3. 
 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez: 

1) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice www.branice.pl w 

zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym i konsultacjom społecznym, w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, 

2) zebranie składanych pisemnie uwag (zalecane jest wykorzystanie formularza stanowiącego 

załącznik do niniejszego zarządzenia) oraz propozycji na temat projektu uchwały wnoszonych za 

pomocą: 

- poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice; 

- składanych bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach.  

2. W każdym przypadku o zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag i wniosków do Urzędu. 

 
 
 



§ 4. 
 

 
W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji z ich przebiegu zostanie sporządzony protokół. Wyniki 

konsultacji zostaną przedstawione Wójtowi Gminy oraz upublicznione w sposób o którym mowa w § 

3 ust.1 pkt. 1. 
 

 

§ 5. 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 
§ 6. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach. 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Branice 

                                                                                                                    

                                                                                                                      /-/ Sebastian Baca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 75G/15 

                                                                     Wójta Gminy Branice 

                                                                     z dnia 2 października 2015r.  

 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 
do projektu ,,Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.  
 

 

1. Informacja o zgłaszającym:    

Nazwa podmiotu  

Status prawny instytucji  

Adres do korespondencji  

e-mail  

tel./fax  

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi  

 

2. Zgłaszane uwagi  

Lp. Aktualny zapis 
programu 

Odwołanie się 
do miejsca w 
dokumencie 
(strona, §) 

Proponowane zmiany Uzasadnienie 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia uwag 

do projektu „Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, dla potrzeb niezbędnych do 

przekazania moich uwag w związku z konsultacjami społecznymi ww. projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182 z późn. zm). Administratorem ww. 

danych osobowych jest Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice. Moje dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przekazania moich uwag w związku z konsultacjami społecznymi ww. projektu 

Programu Współpracy. Podanie ww. danych jest dobrowolne oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych 

i ich poprawiania. 

 

........................................                                                                                    ……............................................... 

Miejscowość, data wypełnienia formularza     Podpis osoby wypełniającej formularz 

 

Formularze bez informacji o zgłaszającym uwagi i zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą 

rozpatrywane. Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w 

Branicach lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. 

Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy Gminy Branice na 2016 rok” do 

dnia 31 października 2015r. Decyduje data wpływu uwag do urzędu. 


