
ZARZĄDZENIE NR 0050.212.2022 
WÓJTA GMINY ISTEBNA 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.201.2022 z dnia 2 listopada 2022 r. o przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.) w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwałą NR VII/39/2015 Rady 
Gminy Istebna z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego konsultowania aktów prawa miejscowego (Dz. 
Urz. Woj. Śl z 2015 r. poz. 2875) Wójt Gminy Istebna zarządza co następuje: 

§ 3. otrzymuje brzmienie:Termin konsultacji ustala się od dnia 03.11.2022 r. -  do 23.11.2022 r. 

§ 4. pkt 1 otrzymuje brzmienie: Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe, 
podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi dotyczące zmiany pkt 1 w rozdziale 12 Programu Współpracy 
Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2023, na druku: "Ankieta zgłoszenia opinii", wzór stanowi Załącznik Nr 2 do 
Zarządzenia,  drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 43-470 Istebna 1000, w sekretariacie urzędu 
w godzinach pracy jednostki lub pocztą elektroniczną na adres:    Pod uwagę brane będą tylko te uwagi, które 
wpłyną do urzędu do dnia 23.11.2022 r. do godz. 15.15. 

§ 9. pkt 2 Projekt Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, stanowiącym Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Nr 0050.201.2022 z dnia 2 listopada 2022 r. otrzymuje brzmienie: Na realizację programu 
współpracy w 2023 roku przeznaczona zostanie kwota 220 000,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100). 

 

   

Wójt Gmina Istebna 
 
 

Łucja Michałek-Chudecka 
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