
 

 

Zarządzenie Nr 300/2021 

Burmistrza Miasta Kętrzyn 

z dnia 7 października 2021 r. 

 

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.” 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1372) oraz  § 3 Uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16 grudnia 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 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, zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie 

przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok” w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii dostarczonej na formularzu 

udostępnionym na stronie internetowej www.miastoketrzyn.pl zakładka organizacje pozarządowe – 

programy współpracy lub w siedzibie Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 pok. nr 302,      

w jednym z wymienionych niżej sposobów:  

1) osobiście w godzinach 7.00 – 15.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.30 – 15.30 od wtorku do    

piątku w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11), 

2) drogą elektroniczną na adres email: k.rycerz@miastoketrzyn.pl, 

3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,                     

11-400 Kętrzyn, 

4) faxem pod numerem 89 752 05 31.  

2. Termin wyrażenia opinii od dnia 14.10.2021 r. do dnia 21.10.2021 r. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta  

(-)Ryszard Niedziółka 

 
 

Sporządziła: Katarzyna Rycerz 
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