
ZARZĄDZENIE NR 74/2019
BURMISTRZA BRZESZCZ

z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Brzeszcz ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi

Na podstawie art. 33 ust.3 w związku z art. 11 a ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U z 2019 r. poz.506) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2019  poz. 688)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Magdalenę Maj na Pełnomocnika Burmistrza Gminy Brzeszcze ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, zwaną dalej "Pełnomocnikiem".

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506), zwanymi dalej 
"organizacjami pozarządowymi" lub "trzecim sektorem", a w szczególności:

1) przygotowywanie lokalnych aktów prawnych dotyczących sektora pozarządowego, w tym rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sparwozdania z jego realizacji,

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

3) kontrola w zakresie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym,

4) wypracowanie procedur obowiązujących w Gminie Brzeszcze w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi,

5) prowadzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy,

6) nadzór nad zakładką dotyczącą organizacji pozarządowych na stronie internetowej i BIPie Urzędu,

7) współorganizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń dla organizacji pozarządowych,

8) współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących działalność organizacji 
pozarządowych,

9) pełnienie roli doradczej i mediacyjnej w sprawach dotyczących kształtowania relacji pomiędzy Gminą 
Brzeszcze a organizacjami pozarządowymi,

10) reperezentowanie Burmistrza w sprawach dotyczących współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami 
pozarządowymi wobec innych urzędów, instytucji i organizacji,

11) przedstawienie Burmistrzowi Gminy Brzeszcze rocznych raportów z realizacji zadań Pełnomocnika.

§ 3. 1) Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2, podlega bezpośrednio 
Burmistrzowi Brzeszcz.

2) Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2, ma prawo zapraszać do współpracy 
pracowników Urzędu Gminy w Brzeszczach.

3) Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika w zakresie realizowanych zadań, o których mowa 
w § 2, zapewnia Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Brzeszczach.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Burmistrza

Łukasz Kobielusz
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