
ZARZĄDZENIE NR 157/2022 

WÓJTA GMINY KROCZYCE 

z dnia 18 października 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2023 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1327 ) oraz w związku z Uchwałą 

269/XLIII/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. 

 

Zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego konsultacje projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kroczyce 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. 

 

§ 2 

1.Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z procedurą określoną w § 3-4, Uchwały nr 

269/XLIII/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. 

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kroczyce 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

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

poz.1327) na rok 2023” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Uwagi i propozycje zmian mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Kroczyce, 

ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce lub adresy e-mail: kroczyce@kroczyce.pl 

oraz mbrzyszcz@kroczyce.pl  w terminie do 25.10.2022 r. oraz telefonicznie pod numerem 

34 3152 150 do 5, wew. 39. 

 

§4 

Przeprowadzenie konsultacji w terminie od 18.10.2022 r. do 25.10.2022 r. oraz czynności 

z tym związane powierzam pracownikowi Referatu ds. Zamówień Publicznych, Integracji 

Europejskich, Informatyki i Promocji - Pani Magdalenie Welon-Brzyszcz. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

    Wójt Gminy Kroczyce 

Stefan Pantak 
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