
ZARZĄDZENIE NR 283/2020

BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 04 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji zmian do „Programu współpracy Miasta Maków 
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1057) oraz na podstawie Uchwały Nr XLIX/317/2010 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 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 
Miasta Maków Mazowiecki zarządza, co następuje:

§1-
1. Ogłasza konsultacje zmian do „Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

2. Projekt zmian o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

3. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Maków Mazowiecki.

§2.

1. Konsultacje prowadzone będą od 04 grudnia 2020 r. do 25 grudnia 2020 r.

§3.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

1) Pisemnego wyrażenie opinii do zmian projektu zamieszczonego na stronie BIP:
1) Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać od 

4 grudnia do 25 grudnia 2020 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski 
w Makowie Mazowieckim, ul. St. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, 
elektronicznie na adres: malgorzata.rogulska@makowmazowiecki.pl. osobiście 
na Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

2) Uwagi należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr. 2 do 
niniejszego zarządzenia.

§4.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, mających swoją siedzibę oraz prowadzącymi działalność na terenie Miasta 
Maków Mazowiecki.

mailto:malgorzata.rogulska@makowmazowiecki.pl


§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, 
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Sportu.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 283/2020

BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 04 grudnia 2020 r.

Projekt zmian do „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

Zakres zmian:

W załączniku do Uchwały Nr XXIV/194/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z 
dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków 
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” wprowadza się 
następujące zmiany:

- w § 8 ust 1 po pkt 4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z przeznaczeniem na realizację 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2021 rok.

1) przeciwdziałaniu narkomanii:

a) działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zapewniające alternatywne formy 
spędzania czasu przez dzieci i młodzież (zajęcia pozalekcyjne: teatralne, plastyczne, sportowe, 
integracyjne, happeningi, itp.)

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

a) wspieranie działań abstynenckich (spotkania i pielgrzymki trzeźwościowe, spotkania 
integracyjne, pikniki, wycieczki, itp.)

b) wspieranie realizacji programów w zakresie reintegracji społecznej i programów 
postterapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych (obozy terapeutyczne, 
terapia rodzinna, treningi zachowań np. komunikacji, umiejętności wychowawczych, itp.)

3) ochrona i promocja zdrowia:

a) profilaktyka uzależnień poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży (zajęcia pozalekcyjne: sportowe, teatralne, krajoznawcze, itp.)

b) organizacja i promocja imprez bezalkoholowych (festyny, turnieje, pikniki, spartakiady, 
imprezy sportowe, itp.)

4) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:

a) organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień (kolonie, obozy, rajdy, półkolonie, wycieczki, itp.).

- w § 8 ust 1 po pkt 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:



6. zapewnienie czasowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Maków 
Mazowiecki.

1) zapewnienie opieki weterynaryjnej, w tym: leczenie, profilaktyka;

a. wykonywanie zabiegów kastracji, zakup leków, środków opatrunkowych itp.;

b. czipowanie zwierząt bezdomnych w ramach realizacji zadania.

2) zapewnienie czasowej opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta Maków 

Mazowiecki oraz poszukiwanie dla nich właścicieli;

3) propagowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt i opieki nad nimi;

4) zakup karmy;

5) poprawa warunków bytowania oraz zakup akcesoriów niezbędnych do realizacji 

zadania;

- § 11 otrzymuje brzmienie:

„Na realizację Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), przewiduje się przeznaczyć kwotę 203 000,00 złotych.”



Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 283/2020

BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 04 grudnia 2020 r.

LP- Aktualny zapis programu Proponowane zmiany Uzasadnienie
1.

2.

3.

Dane uczestnika konsultacji

Nazwa organizacji

Adres organizacji

Numer telefonu/ adres e-mail organizacji

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Numer telefonu, email osoby do kontaktu




