
Zarządzenie Wójta Gminy Chełm 

z dnia 02.11.2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały programu współpracy Gminy 

Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023   

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) oraz art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812, 1327 z 2021 

poz. 2490) oraz  § 2 uchwały Nr LIII/379/2010 Rady Gminy Chełm z dnia 6 października 2010r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r., Nr 117, poz. 2086)     

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Chełm z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

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

publicznego i o wolontariacie na rok 2023 zwanego dalej projektem Programu.  

 

§ 2 

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy 

Chełm, na temat projektu uchwały Programu stanowiącego załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Konsultacje będą przeprowadzane w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 9, pok. 12 

w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm. 

 

§ 3 

Organizacje pozarządowe i organizacje, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie mogą również składać swoje uwagi dotyczące projektu 

Programu w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Chełm lub poprzez pocztę 

elektroniczną na adres: promocja@gminachelm.pl do dnia wyznaczonego spotkania 

w sprawie konsultacji, przy czym decyduje data wpływu. 

 

§ 4 

Informacji w sprawie konsultacji udziela Pan Ryszard Mielniczuk, dyrektor Wydziału 

Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka. 

 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 

Gminy Chełm. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

 

Wójt Gminy Chełm 

Wiesław Kociuba 


