
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.263.2020 
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta 
Pyskowice i nadania jej statutu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 713), w 
związku z § 4 uchwały XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Przedmiot konsultacji: 

 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Pyskowice i nadania jej statutu, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Termin przeprowadzenia konsultacji: 

od dnia 21 września 2020 r. do dnia  2 października 2020 r. 

§ 3. Forma konsultacji: 

Opinie i uwagi wnoszone na formularzu zgłoszenia opinii, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub przekazać 
drogą elektroniczną na adres:  radam@pyskowice.pl    w terminie określonym w § 2.   

§ 4. Sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji: 

1) na stronie internetowej www.pyskowice.pl   w zakładce "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE", 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, w zakładce "Prawo lokalne" - 

"Zarządzenia Burmistrza Miasta" 

3) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

§ 5. Wskazanie komórki merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji: 

Biuro Rady Miejskiej w Pyskowicach, tel. 32 332 60 60, 32 332 60 61. 

§ 6. Inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji: 

1) uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Pyskowice organizacje 
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mające wpisaną w działalność 
statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje, 

2) protokół z przebiegu konsultacji zamieszczony zostanie, w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji 
określonej w zarządzeniu, na stronie internetowej www.pyskowice.pl w zakładce "Organizacje 
pozarządowe" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" - "Konsultacje z organizacjami 
pozarządowymi projektów aktów normatywnych" - "Konsultacje w 2020 roku". 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Biura Rady Miejskiej w Pyskowicach. 
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§ 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Zastępca Burmistrza Miasta 
 
 

Bartosz Straszak 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.263.2020

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 16 września 2020 r.
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Formularz zgłoszenia opinii

1) Projekt uchwały w sprawie:

…............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2)  Nazwa  organizacji  przedkładającej  opinię  oraz  wskazanie  (na  podstawie  celów  i  zadań

statutowych), że konsultowany projekt dotyczy działalności statutowej organizacji lub podmiotu:

…............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3) Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały:

…............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

…..........................................
        imię i nazwisko upoważnionego

przedstawiciela organizacji pozarządowej

Pyskowice ….....................................

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.263.2020

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 16 września 2020 r.
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