
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.109.2021 

WÓJTA GMINY TURAWA 

 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022” 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały nr XL/264/10 

Rady Gminy Turawa z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza 

się co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. 

2. Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022” zostanie umieszczony na stronie urzędu oraz na 

bip.turawa.pl. 

3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie 

projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

 

§ 2 

 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 6 listopada 2021 r. do 12 listopada 

2021 r. 

2. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie działające na obszarze Gminy Turawa. 

3. Konsultacje polegają na składaniu pisemnych uwag lub opinii przez organizacje 

pozarządowe i w/w podmioty. 

4. Opinie i uwagi w sprawie rocznego programu współpracy można składać  

w następujący sposób: 

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

ug@turawa.pl; 

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 

Turawa; 

3) osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy 

Turawa. 



5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla Gminy 

Turawa. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

WÓJT GMINY  

TURAWA 

 

/-/ Dominik Pikos 

 


