
ZARZĄDZENIE NR 78/2021 
BURMISTRZA MIASTA TERESPOL 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji 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. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r, poz. 1372 ze 
zm.) i art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta 
Terespol, zarządzam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Terespol 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Terespol z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na 2022 rok. 

§ 2. 1. Przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały należy przeprowadzić w formie 
pisemnego wyrażenia opinii.  

2. Opinie w przedmiocie projektu uchwały należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta Terespol ul. 
Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@terespol.pl lub 
poprzez platformę epuap w terminie do dnia 13 stycznia 2022 roku. 

§ 3. Projekt uchwały poddanej konsultacji wymienionej w § 1 stanowi załączniki do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Terespol. 

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez: 

1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Terespol; 

2) ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Terespol; 

3) ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Terespol. 

 

   

Burmistrz Miasta Terespol 
 
 

/-/ Jacek Danieluk 
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Projekt 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TERESPOL 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Terespol z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie na 2022 rok. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1372 z późn. zm.) i art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/213/21 Rady Miasta Terespol z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Miasta Terespol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 3 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej poprzez: 

a) wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 

b) realizację programów profilaktyki zdrowotnej.”; 

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ocenę realizacji programu dokona Burmistrz Miasta Terespol w formie sprawozdania sporządzonego 

do dnia 31 maja 2023 r. w oparciu o następujące wskaźniki: 

1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert; 

2) liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 

3) liczbę zawartych umów na realizację zadania publicznego; 

4) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych; 

5) liczbę organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych; 

6) liczbę umów zerwanych lub unieważnionych; 

7) liczbę złożonych ofert przez organizacje na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych 

konkursów ofert; 

8) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych 

z pominięciem otwartych konkursów ofert; 

9) liczbę skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji; 

10) liczbę wspólnych przedsięwzięć prowadzonych przez Miasto Terespol i organizacje pozarządowe.”; 

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oferty zgłoszone w konkursie w trybie otwartego konkursu ofert opiniuje Komisja Konkursowa 

powołana przez Burmistrza Miasta Terespol w formie zarządzenia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Terespol. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

 

  Przewodniczący Rady Miasta 

Terespol 

 

 

Jarosław Tarasiuk 

Załącznik do zarządzenia Nr 78/2021

Burmistrza Miasta Terespol

z dnia 30 grudnia 2021 r.
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Uzasadnienie 

W związku z ciągle poszerzającym się zakresem działalności organizacji pozarządowych działających na terenie 

miasta Terespol zaistniała konieczność zwiększenia działań objętych programem współpracy organizacjami 

pozarządowymi. Mając na uwadze to, że w okresie pandemii Covid-19 zaistniała potrzeba wsparcia społeczeństwa 

w zakresie ochrony zdrowia zasadne jest podjęcie tych zmian. 

Przygotowany projekt programu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i na stronie BIP oraz na 

tablicy ogłoszeń urzędu.  
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