
ZARZĄDZNIE NR 70/2011 

WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie powołania koordynatora  ds. współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 

873 z późn. zm.), uchwały NR 100/XI/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29 grudnia 2011 

r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Duninów w 2012 roku z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się co następuje: 

  

§ 1 
  

Wójt Gminy Nowy Duninów powołuje Panią Katarzynę Majchrowską Kierownika Referatu 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na koordynatora  ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy Nowy Duninów. 

 

 § 2 

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

1. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych; 

2. podejmowanie działań zapewniających wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 

działalności samorządu i organizacji pozarządowych;  

3. kształtowanie i rozwijanie różnych form współpracy organizacji pozarządowych z samorządem 

gminy; 

4. organizowanie konsultacji projektów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji pozarządowych oraz w zakresie tworzenia i aktualizowanie programu współpracy 

gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi; 

5. koordynacja współpracy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek podległych 

gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi; 

6. opracowanie założeń merytorycznych rocznego programu współpracy organizacjami 

pozarządowymi oraz koordynacja działań w zakresie konsultacji projektu programu z 

organizacjami pozarządowymi; 

7. monitorowanie realizacji przyjętego przez Radę Gminy programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz sprawozdawczość z zakresu współpracy samorządu gminy z organizacjami 

pozarządowymi; 

8. koordynacja działań w zakresie przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych ze środków z budżetu gminy Nowy Duninów oraz rozliczania 

przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z 

dotacji. Szczegółowe zadania koordynatora w w/w zakresie zostaną określone zarządzeniem 

Wójta Gminy w sprawie wspomnianego przedmiotu. 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Nowy Duninów 

/-/ 
Mirosław Krysiak 


