ZARZĄDZENIE NR OS.0050.58.2016
WÓJTA GMINY NIEDŹWIADA
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), 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) 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
2017 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 15 do 29 listopada 2016 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
Janusz Marzęda
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Załącznik do Zarządzenia Nr OS.0050.58.2016
Wójta Gminy Niedźwiada
z dnia 15 listopada 2016 r.
FORMULARZ KONSULTACYJNY
ZGŁOSZENIE UWAG I OPINII DO PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY NIEDŹWIADA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK

DANE PODMIOTU UCZESTNICZĄCEGO W KONSULTACJACH:

NAZWA I ADRES
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
TELEFON KONTAKTOWY
IMIĘ, NAZWISKO I FUNKCJA OSOBY
SKŁADAJĄCEJ FORMULARZ

Lp

Aktualny zapis projektu programu (nr
paragrafu, ustępu, punktu)

Proponowane zmiany (konkretna
sugerowana treść zapisu)

Uzasadnienie

..........................................................................................
(data i podpis osoby składającej formularz uwag i opinii)
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