ZARZĄDZENIE NR 376
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
Na podstawie Uchwały Nr 65/VIII/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia
2 września 2011 r. w sprawie określenia 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.
§1
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy
Gminy Nowy Dwór Gdański 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 2013 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające na terenie gminy Nowy Dwór
Gdański lub na rzecz jej mieszkańców.
§3
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 24.10.2012 r. do 05.11.2012 r.
§4
1. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2, na temat
konsultowanego projektu uchwał.
2. W projekcie uchwały zostały przedstawione jedynie priorytetowe zadania oraz planowane
środki przeznaczone na realizację tych zadań. Istnieje możliwość rozszerzenia katalogu
wskazanych zadań oraz przesunięcia środków między zadaniami.
3 Sfera zadań publicznych, o którą istnieje możliwość rozszerzenia zadań obejmuje zadania w
zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.
4. Opinie i uwagi do projektu uchwały można składać w terminie od 24.10.2012 r. do
05.11.2012 r. do godz. 15.30 na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3,
82-100 Nowy Dwór Gdański, lub przesłać w w/w terminie e-mailem na adres
urzad@miastonowydwor.pl
§5
Projekt uchwały, o której mowa w § 1 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdański.
§6
Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze
stanowiskiem Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego zamieszczone będą na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Gdański niezwłocznie po zakończeniu konsultacji.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

