BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.195.2021
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 2 Ustopada 2021 r.
w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z uprawnionymi podmiotami projektu uchwały
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gininy Kluczbork w
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działahiości pożytku publicznego
i o wolontariacie (DZ.U. z 2020 r. póz. 1057) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LII/678/10 z dnia
l września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi Gminy Kluczbork i podmiotami wymieniouymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działahiości pożytku i
o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działataości statutowej tych
organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr l 16, póz. 1246), zarządzam co następuje:

§1. Przedmiotem konsultacji z uprawnionymi podmiotami jest projekt uchwały w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kluczbork w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
§2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe

i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, działające na terenie gminy Kluczbork.
§3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii uprawnionych podmiotów, na temat
konsultowanego projektu uchwały.
§4. Konsultacje polegać będą na zebraniu uwag i wniosków od uprawnionych podmiotów na
temat konsultowanej uchwały. Uprawnione podmioty mogą składać pisemne uwagi i wnioski

dotyczące konsultowanej uchwały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, lub
drogą mailową na adres ngo@kluczbork.pl w dniach: 10-15 listopada 2021 r. Anonimowe uwagi
nie zostaną uwzględnione.
§5. Projekt uchwały podlegającej konsultacji, zostanie umieszczony na strome intemetowej
urzędu www.kluczbork.ey od 3 listopada 2021 r.

§6. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane przez pracownika odpowiedzialnego
za współpracę z organizacjami po2arządowymi.
§7. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na sta-onie intemetowej Urzędu
Miejskiego w Kluczborku w terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji.
§8. Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju
Gminy Urzędu Miejskiego w Kluczborku - pani Aneta Birecka.
§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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