ZARZĄDZENIE NR 315.2017
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy
Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446,
zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r.
poz. 60 i 573) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) i uchwały nr
XXXI.236.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z 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, zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok”.
2. Przedmiot konsultacji, o którym mowa w ust. 1, zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej gminy Chrząstowice i udostępniony zainteresowanym w Urzędzie Gminy
Chrząstowice (pokój nr 3).
3. Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów określonych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) o projekcie uchwały, o której mowa w ust. 1.
4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zebrania uwag i opinii na temat projektu uchwały określonej
w ust. 1.
5. Uwagi
i opinie
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
i podmiotów
określonych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) będą przyjmowane w formie wypełnionego
formularza, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 3 listopada 2017 r.
w Sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice do godz. 14.00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres ug@chrzastowice.pl.
6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 23 października do 3 listopada 2017 roku.
7. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zamieszcza sie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice,
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy Chrząstowice.
8. Informacja o wynikach konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta podana będzie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Chrząstowice, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy
Chrząstowice.
9. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor Anna Kurc.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior
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Załącznik do zarządzenia nr 315.2017
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 18 października 2017 r.
Formularz konsultacji
projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
Strona, rozdział, paragraf, ustęp, punkt, litera

Uwagi do projektu Programu
Obecny zapis Programu

Proponowane
brzmienie

Uzasadnienie
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Opinia o programie z uzasadnieniem:
a) pozytywna,
b) raczej pozytywna,
c) trudno powiedzieć,
d) raczej negatywna,
e) negatywna.
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
Uzasadnienie do opinii:

Nazwa i adres organizacji pozarządowej (w rozumieniu przyjętym na stronie 1 Programu) zgłaszającej
uwagi, opinie i wnioski.

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz: ………………………………………………
………………………………………………
(podpis)
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane.
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