
Zarządzenie Nr 150/2018 

Wójta Gminy Jabłonna 

z dnia 10 września 2018 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok 

 

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

2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz §4 Uchwały nr V/27/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 

lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego z 2011 r., 

Nr 60, poz. 1205) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Jabłonna w 

sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2019 rok. 

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2. 

Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych, których 

określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna, w zakresie projektu 

uchwały, o którym mowa w §1. 

§ 3. 

1. Formą konsultacji jest: 

1) złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały, o której 

mowa w §1, 

2) złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały, o której 

mowa w §1, 

2. Opinie co do treści projektu uchwały, o której mowa w §1 przesyłane są: 

1) w formie elektronicznej na adres e-mail: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl, 

2) w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 

23-114 Jabłonna-Majątek. 

§ 4. 

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu 

uchwały wymienionego w §1. 

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty 

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

publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje 

teren gminy Jabłonna. 

§ 5. 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 10 września 2018 r. do dnia  

18 września 2018 r. 

 

 



§ 6. 

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest 

podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska 

osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu. 

 

§ 7. 

Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w §6 lub złożone po 

upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury 

legislacyjnej nad konsultowanymi projektami, o których mowa w §1. 

 

§ 8. 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie 

opinii jest Pan Hubert Bryda – pracownik Urzędu Gminy Jabłonna. 

 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy Jabłonna 

Magdalena Sałek 


