
ZARZĄDZENIE Nr 213/2015 
BURMISTRZA ŻNINA 

 
z dnia 9 listopada 2015 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej  
w Żninie w sprawie przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina zawodnikom 
osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 
     

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015, poz.1515) oraz § 5 Uchwały XLVI/406/2010 Rady 
Miejskiej  
w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin (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 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 150, poz. 1857). 

 
zarządza się, co następuje: 

 
  § 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żninie  

w sprawie przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym 

wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym. 

2. Projekt jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie  

(www.um.znin.pl w zakładce NGO – do pobrania), w Biuletynie Informacji 

Publicznej (bip.umznin.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”), na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Żninie. 

  § 2. W konsultacjach mają prawo brać udział organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Żnin.  

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 9 listopada 2015 r.  

do 23 listopada 2015 r. 

§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

2. Uwagi należy składać w Biurze Burmistrza Żnina, pocztą na adres: Urząd 

Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, lub elektronicznie na adres: 

sz.mrowczynski@um.znin.pl 

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Kierownik Wydziału 

Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żninie. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

BURMISTRZ 
/-/ Robert Luchowski 

 
 
 

http://www.um.znin.pl/
mailto:tp@um.znin.pl


 

Uzasadnienie 
 

 Uchwała Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przyznawania stypendiów 
Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz 
trenerom sportowym określa zasady i tryb przyznawania stypendiów. Zgodnie  
z uchwałą XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 roku  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności 
Pożytku Publicznego Gminy Żnin (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 powyższy dokument podlega konsultacjom 
społecznym. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia uznaje się za zasadne. 
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