
ZARZĄDZENIE NR OS.0050.61.2017
WÓJTA GMINY NIEDŹWIADA

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/14/11 Rady 
Gminy Niedźwiada z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. 
Województwa Lubelskiego Nr 50, poz. 1067)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Niedźwiada 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 
2019 rok.

2. Opublikować treść projektu programu:

1) na stronie internetowej Gminy Niedźwiada www.niedzwiada.pl  ,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada.

§ 2. 1. Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność 
statutową na terenie Gminy Niedźwiada lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Konsultacje projektu programu odbywać się będą w terminie od 6 do 20 grudnia 2018 r.

3. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii do projektu programu składanych na 
formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia, w jeden ze wskazanych sposobów:

1) pocztą elektroniczną na adres: poczta@niedzwiada.pl  ,

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada,

3) osobiście w sekretariacie urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Niedźwiada

Marek Kubik
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