
ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2022 

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE 

z dnia 22.09.2022  

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały dot. rocznego programu 

współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie na rok 2023. 

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

(j. t. Dz.U. 2022 poz.559 z późn.zm.) w zw. z art. 5 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2022 poz. 1812 z 

późn. zm.), oraz na podstawie uchwały nr LX/963/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 

września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.5 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2010 r. Nr 540 poz. 4063), 

Burmistrz Miasta Zakopane zarządza co następuje:  

 

§ 1. 

1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały w sprawie: rocznego 

programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023. W ramach konsultacji 

udostępnia się projekt wskazanego wyżej projektu współpracy. 

 

2. Konsultacje rozpoczną się 29.09.2022  roku i zakończą się 06.10.2022 roku. 

3. Konsultacje będą prowadzone w formie: 

1.) publikacji tekstu dokumentu na stronie internetowej www.zakopane.pl   

2.) przyjmowania uwag w siedzibie urzędu w Wydziale Kultury 

3.) przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej kultura3@zakopane.eu 

lub poprzez nadsyłanie opinii lub uwag na adres Urzędu Miasta Zakopane, ul. T. 

Kościuszki 13, 34-500 Zakopane z dopiskiem „konsultacje roczny program” albo 

złożenia osobiście na Dzienniku Podawczym /z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego – zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia/ 

§ 2. 

Wykonanie zleca się Naczelnikowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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