
ZARZĄDZENIE NR V/126/2021 
BURMISTRZA MIASTA JASŁA 

z dnia 15 listopada 2021 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Miasta 

Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

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

Na  podstawie  art.  30 ust. 1 i  art.  5a  ust.  1  ustawy   z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 2, 4 i 5 ust. 1 załącznika do uchwały Nr LX/618/2018 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących Miasta Jasła (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 638),  

z a rz ą dz a m,  c o  n as t ęp u j e :  

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy 

Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”: 

1) wyznaczam termin przeprowadzenia konsultacji trwający od 15 listopada 2021 roku do  

25 listopada 2021 roku; 

2) zasięgiem konsultacji należy objąć organizacje pozarządowe z terenu Miasta Jasła oraz wszystkich 

zainteresowanych mieszkańców Miasta Jasła; 

3) projekt będący przedmiotem konsultacji kieruję do zaopiniowania przez Miejską Radę Działalności 

Pożytku Publicznego w Jaśle. 

§ 2. Konsultacje prowadzone będą poprzez wypełnienie przez zainteresowane podmioty formularza 

stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia udostępnionego w formie: 

1) elektronicznej - za pomocą  Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych dostępnego pod adresem 

www.jaslo.pl zakładka "Konsultacje Społeczne" oraz www.konsultacje.um.jaslo.pl lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konsultacje@um.jaslo.pl; 

2) pisemnej - pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 

38-200 Jasło. 

§ 3. Konsultacje przeprowadzi zespół w następującym składzie: 

1) Jadwiga Gancarz - Żebracka - kierownik Wydziału Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych 

Urzędu Miasta w Jaśle;   

2) Jolanta Krokowska – starszy inspektor w Wydziale Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych 

Urzędu Miasta w Jaśle;  



3) Mateusz Smyka - inspektor w Wydziale Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych Urzędu 

Miasta w Jaśle. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Mateuszowi Smyce - inspektorowi w Wydziale Rewitalizacji, 

Strategii i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle 

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle; 

2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle; 

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jaśle. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

(-) 

Ryszard Pabian 
Burmistrz Miasta Jasła 

 


