Zarządzenie Nr 99/2016
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 17 października 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu
współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r, poz. 446) oraz Uchwały Rady
Gminy Grzegorzew Nr XLI/208/2010
z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego 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 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.),
zarządzam co następuje:

§1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie
Gminy Grzegorzew.

§2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy

Gminy

Grzegorzew

z

organizacjami

pozarządowymi

i

innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

§3. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od 18 października 2016r.
do 31 października 2016r.

§4. Konsultacje będą przeprowadzane w następujący sposób:
1.

Urząd Gminy w Grzegorzewie prześle działającym na terenie Gminy

Grzegorzew organizacjom pozarządowym projekt programu wraz

z

formularzem zgłoszenia uwag.
2.

Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu programu współpracy

stanowi załącznik do zarządzenia.
Organizacje pozarządowe na formularzu zgłoszenia uwag mogą wyrazić

3.

opinie dotyczącą „Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami
pozarządowymi

i

innymi

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego na 2017 rok”.
§5. Wypełniony formularz należy składać w terminie od 18 października 2016r.
do 31 października 2016r. w jednej z wymienionych poniżej form:
a)

w sekretariacie Urzędu Gminy w Grzegorzewie,

b)

przesłać drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy

placu

1000-lecia

Państwa

Polskiego

1,

62-640

Grzegorzew

lub elektroniczną na adres e-mail: grzegw@grzegorzew.pl
§6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest
Pani Emilia Woźniak – Inspektor.
§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak

