
ZARZĄDZENIE NR BM 0050.78.2021 
BURMISTRZA MIASTA IMIELIN 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu 
współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., 
poz.1372 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku 
w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, 
poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku) 

zarządzam 

§ 1.  

Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta 
Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Imielin oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. 

§ 2.  

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5 listopada 2021 roku, a zakończenia na dzień 
12 listopada 2021 roku. 

§ 3.  

1. Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność na 
terenie Imielina. 

2. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag do projektu 
uchwały Rady Miasta Imielin wskazanego w § 1 w formie elektronicznej na adres e-mail: 
burmistrz@imielin.pl     , lub na piśmie, które należy złożyć do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta 
Imielin (pokój nr 16, parter) w terminie określonym w § 2. 

§ 4.  

Wyznaczam do przeprowadzenia konsultacji i sporządzenia protokołu z konsultacji Kierownika Refaratu 
Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin Mirosławę Strojny. 

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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