
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 
WÓJTA GMINY BRENNA 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 

2022 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  oraz uchwały Nr 
XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 20.08.2010 r. Nr 158, poz. 2609), Wójt Gminy Brenna zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej "organizacjami 
pozarządowymi", konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna 
z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 

2. Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form współpracy finansowej i poza finansowej 
przez samorząd Gminy Brenna w zakresie realizacji zadań publicznych w 2022 roku. 

3. Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie Programu współpracy Gminy 
Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 

4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w dniach od 18 stycznia 2022 r. do 
1 lutego 2022 r. 

5. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji wraz 
z projektem aktu na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Gminy w Brennej. 

6. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

7. Organizacje pozarządowe mogą składać w formie pisemnej opinie dotyczące projektu uchwały drogą 
pocztową na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data wpływu do 
Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy 
w Brennej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2022 r. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brenna. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Brenna 
 
 

Jerzy Pilch 
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Załącznik do zarządzenia Nr 5/2022 

Wójta Gminy Brenna 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

 

Ogłoszenie o konsultacjach  

 

Na podstawie § 1 ust. 3, 4 oraz ust. 5 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 

2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach 

od 18 stycznia 2022 r. do 1 lutego 2022 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy  Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form współpracy finansowej i poza finansowej 

w zakresie realizacji zadań publicznych w 2022 roku. 

Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie Programu współpracy Gminy 

Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 

Projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w 

budynku Urzędu Gminy w Brennej.  

Opinie dotyczące projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 

2022 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna 

(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście 

w  Urzędzie Gminy w Brennej. 

 

 Wójt Gminy Brenna 

 

Jerzy Pilch 
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