
Zarządzenie Nr 202/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 13 września 2022  r.  w sprawie  konsultacji projektu Programu  współpracy 

Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

   

 

            

ZARZĄDZENIE NR 202/22 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

 z dnia 13 września 2022 r. 

 

w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej  

Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) 

oraz § 10 uchwały Nr XXXVIII/150/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20 września 2010 

r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Pożytku Publicznego lub 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego Nr 134, poz. 2255) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej 

Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zwanego dalej 

Programem, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

  

§ 2. Ustala się termin konsultacji od dnia 16 września 2022 r. do dnia 29 września  

2022 r.  

 

§ 3. Konsultacje prowadzone będą z wykorzystaniem technik informatycznych poprzez 

zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska: 

www.um.bialapodlaska.pl. 

 

§ 4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy                    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wziąć udział w konsultacjach 

poprzez zapoznanie się z projektem Programu i zgłaszanie pisemnie swoich propozycji  

i uwag do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska - Referat 

Spraw Społecznych lub na adres e-mail: sprawyspoleczne@bialapodlaska.pl. 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury  

i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

 

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz wywieszeniu  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

 

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                                                                                        PREZYDENT MIASTA 

                                                                                                                   / - /  

                                                                                                       Michał Litwiniuk 
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