
    BURMISTRZ  
WŁADYSŁAWOWA 

 
Zarządzenie Nr 111/2022  

Burmistrza Władysławowa 
z dnia 20 czerwca 2022 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia oraz 
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  
 
Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały nr LII/476/2010 Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 
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 

 
Burmistrz Władysławowa, 

 zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 

W celu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia oraz określenia 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 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, zamieszcza się projekt uchwały w Biuletynie 
Informacji Publicznej (zakładka: konsultacje społeczne) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie, do dnia 04.07.2022 r. 
 

§ 2 
 
W terminie określonym w § 1 organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają prawo 
zgłaszać opinie, co do treści projektu uchwały, na formularzu stanowiącym załącznik  
do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Komunikacji i Spraw 
Społecznych.  
 

§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
         Burmistrz Władysławowa  

     /-/  Roman Kużel  
 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2022 
Burmistrza Władysławowa 

z dnia 20.06.2022 r. 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 
USTANOWIENIA ORAZ OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU 

PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY 

 
Władysławowo, dn……………. 

Przedmiot konsultacji: 

projekt uchwały w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 
przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury  
 
 Punkt pod nazwą, do którego zgłaszana jest uwaga: 

 ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Proponowane brzmienie punktu, pozycji*: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie zmiany*: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Podmiot zgłaszający uwagi: 

………………………………………………………………………………………………… 

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

*  w przypadku większej objętości tekstu, niż wyznaczone w formularzu miejsce, prosimy o załączenie dodatkowej strony. 

Dokumenty należy złożyć do dnia 04.07.2022 r. w Urzędzie Miejskim we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 
19, 84-120 Władysławowo, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: m.frackowiak@wladyslawowo.pl   

 
………………………..……… 

Data  i czytelny podpis osoby reprezentującej organizację 

 


