
ZARZĄDZENIE NR 91/2022 
BURMISTRZA MIASTA SEJNY 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu uchwały Rady Miasta Sejny zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  podmiotami na rok 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz §2 załącznika do Uchwały nr 
III/10/10 Rady Miasta Sejny z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się podjęcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których 
przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Miasta w Sejnach zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  
podmiotami na rok 2022. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1 Przewidywany termin prowadzenia konsultacji społecznych określa  się od dnia 20 czerwca 2022 r. 
do dnia 27 czerwca 2022 r. 

2. Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem obszar Miasta Sejny. 

§ 3. 1 Konsultacje społeczne przeprowadzone będą za pomocą pisemnego wyrażenia opinii na formularzu 
zgłoszenia opinii, opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

2. Formularz zgłoszania opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w §2 ust. 1 zarządzenia osobiście – 
w Sekretariacie Urzędu Miasta w Sejnach, drogą listowną na adres : Urząd Miasta Sejny, ul. Józefa 
Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub elektroniczną na adres e-mail: ewelina.luto@um.sejny.pl        Formularze 
przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zeskanowane.  

4. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy. 

§ 4. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Sejny odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji 
społecznych  i koordynację działań jest  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

   

   

Burmistrz Miasta Sejny 
 
 

Arkadiusz Adam Nowalski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2022 

Burmistrza Miasta Sejny 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

Uchwała Nr….. 
Rady Miasta Sejny 

z dnia………… 

zmieniającą Uchwałę XXXIII/257/21 Rady Miasta Sejny z dnia 23 listopada  2021 r. w sprawie 
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559, poz. 583, poz. 1005) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057; z 2021 r., poz. 1038, poz. 1243; poz. 1535; 
z 2022 r., poz. 857), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały XXXIII/257/21 Rady Miejskiej w Sejnach - Roczny Program Współpracy 
Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 r., wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 2 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
w szczególności na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w szczególności na 
wspieranie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych realizowanych w formie pracy podwórkowej 
przez wychowawcę. Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na rok 2022. 

2) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Określa się minimalną  planowaną  wysokość środków 

przeznaczonych  na  realizację  priorytetowych zadań publicznych określonych  w pkt. 1 – 7 na kwotę: 
80.000,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

Uzasadnienie  

W uchwale Rady Miejskiej w Sejnach Nr XXXIII/257/21 z dnia 23 listopada  2021 r. w sprawie przyjęcia 
Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi 
podmiotami na rok 2022, brakowało zadania dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym. W związku z tym, że Miasto Sejny planuje uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie 
pracy podwórkowej, niezbędne są zmiany do uchwały. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/2022 

Burmistrza Miasta Sejny 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII 

Nr 
uwagi 

Wskazanie 
dotychczasowego zapisu w 
projekcie uchwały, który 
wymaga zmiany (należy 
wpisać dosłowne brzmienie 
przepisu) 

Proponowane zmienione 
brzmienie  
zapisu lub treść nowego 
przepisu 

Uzasadnienie wprowadzonych 
zmian 

    
    
    
    
    
Uwagi ogólne: 

Uwaga: jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający będą uwzględnione 
w procesie konsultacji.  
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