
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA 

NR 585/176/20 

Z DNIA 9 CZERWCA 2020 ROKU 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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. Podjąć konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie 

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych 

w ramach inicjatywy lokalnej 

§ 2. Termin konsultacji określa się od dnia  9.06.2020 roku do dnia  15.06.2020 roku. 

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, na stronie internetowej BIP Urzędu, na stronie 

www.ngo.mikolow.eu. 

§ 4. Ustala się wzór formularza zgłaszania opinii w sprawie, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia. 

§ 5. Opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać w terminie wyznaczonym w § 2. w następujący 

sposób:  

a) przesłać drogą elektroniczną na adres ngo@mikolow.eu,  

b) za pośrednictwem poczty pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 

Mikołów, z dopiskiem „Konsultacje społeczne w sprawie określenia trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej”, 

c) złożyć osobiście w biurze podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miasta Mikołów. 

§ 7. Opinie wzniesione po terminie określonym w § 2. nie będą rozpatrywane. 

mailto:ngo@mikolow.eu


§ 8. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który przedstawia się Burmistrzowi 

Mikołowa do zatwierdzenia. 

§ 9. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.  

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Mikołów. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

Biuro Burmistrzów 

 

Biuro Rady Miejskiej Mikołowa 

 

Główny Specjalista ds. 

Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

 

 

 

 


