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ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA 
NR 1422/304/2017 

Z DNIA  25 WRZEŚNIA 2017 ROKU 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 446 z późn. zm.) w zw. z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Nr XLVI/937/2010 z dnia 
25 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami zarządzam, co następuje: 
 

§1. 
1. Podjąć konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  
w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (dalej: 
Program współpracy). 
2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1817 z późn, zm.). 
3. Termin konsultacji określa się od dnia  29 września 2017 roku do dnia  13 października 2017 roku. 
 

§2. 
1. Ustala się wzór formularza zgłaszania opinii i uwag do projektu Programu współpracy stanowiący 
załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu Programu współpracy na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu 
http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne”, na stronie http://ngo.mikolow.eu 
w zakładce „Konsultacje społeczne”, oraz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16. Wydział Spraw 
Społecznych (p.33) w godzinach pracy urzędu. 
3. Opinie dotyczące projektu można zgłaszać w terminie określonym w §1 ust.3 w następujący sposób: 
1) pod adresem e-mail: ngo@mikolow.eu bądź 
2) za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Wydział Spraw Społecznych, 
Rynek 16, 43-190 Mikołów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2018”. 
4. W przypadku wyrażenia opinii w sposób wymieniony w §2 ust.3 pkt.2 decyduje data wpływu opinii 
do Urzędu Miasta Mikołów.  
5. Opinie wniesione po terminie określonym w §1 ust. 3 nie będą rozpatrywane. 
 

§3. 
1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który przedstawia się Burmistrzowi Mikołowa do 
zatwierdzenia.  
2. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy. 
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących. 
4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Mikołów. 

 
§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. Biuro Burmistrzów 
 
 
 
 

2. Biuro Rady Miejskiej Mikołowa  3. Wydział Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta 
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