
ZARZĄDZENIE Nr 130/2022 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 28 lipca 2022 roku 

 

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady 

Miasta Konina w sprawie  Programu Współpracy Miasta Konina  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok 

 

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

(Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz 

uchwałą Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie 

wprowadzenia regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Konina 

 w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

 i o wolontariacie na 2023 rok.  

 

§ 2. 

1. Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe  

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie miasta Konina. 

2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 11 sierpnia do 19 września  

2022 r.  

3. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii, składaniu uwag i propozycji  

w zakresie objętym przedmiotem konsultacji. 

 

§ 3. 

Sposób i tryb udziału w konsultacjach: 

a) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do 

niniejszego zarządzenia i przesłanie pocztą na adres:   

Urząd Miejski w Koninie, ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin (z dopiskiem - Konsultacje 



Programu Współpracy z NGO na 2023 r.) lub złożenie osobiście w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin; 

b) w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik do 

niniejszego zarządzenia i przesłanie na adres e-mail: 

bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl; 

c)  otwartych spotkań, które odbędą się w dniach: 

• 6 września 2022 r. o godzinie 10:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 

1 i 3, 62-500 Konin, 

• 8 września 2022 r. o godzinie 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 

1 i 3, 62-500 Konin. 

 

§ 4.  

Uczestnicy konsultacji zostaną poinformowani o konsultacjach poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej Miasta Konina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

§ 5. 

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miasta Konina oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Organizacji Pozarządowych 

 w Koninie. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezydent Miasta Konina 

       Piotr Korytkowski  
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