ZAR ZĄD ZENIE Nr 4 89/ 18
WÓ JTA GMINY STR ZEL EC ZK I
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Strzeleczki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze. zm.)1) oraz Uchwały Nr VI/35/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24
marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 41 poz. 521), zarządzam:
§ 1.1 Przeprowadzenie w okresie od dnia 15 listopada 2018 roku do dnia 28 listopada 2018 roku konsultacji
społecznych, dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących Programu
współpracy.
§ 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zostanie zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Strzeleczki od dnia 15 listopada 2018 roku, a także przesłane pocztą elektroniczną przedstawicielom organizacji
pozarządowych, które brały udział w otwartych konkursach w latach poprzednich.
§ 3. Podmioty wymienione w § 1 ust. 2 mogą zgłaszać swoje wnioski i uwagi wraz z uzasadnieniem drogą
elektroniczną na adres e-mail: sekretarz@strzeleczki.pl , bądź złożyć je w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki
do dnia 28 listopada 2018 roku na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację
z prawa do ich wyrażenia.
§ 5. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach 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
(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzeleczki
/-/ Marek Pietruszka

1)

Zmiany tekstu jednolitego w/w ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 489/18 Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 14 listopada 2018 roku

FORMULARZ KONSULTACJI
DO PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STRZELECZKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK”
Dane podmiotu zgłaszającego uwagi i wnioski
Nazwa podmiotu
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Dane teleadresowe (adres do
korespondencji, telefon, e-mail):
Uwagi i wnioski do projektu programu współpracy
Elementy programu

Treść uwagi

Cel główny i cele szczegółowe
współpracy
Zasady współpracy
Przedmiot
współpracy
i
priorytetowe zadania publiczne
Formy współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Okres realizacji programu
Wysokość środków planowanych
na realizację programu
Sposób realizacji programu
Sposób oceny realizacji programu
Sposób tworzenia programu i
przebieg konsultacji
Tryb powoływania i zasady
działania komisji konkursowych
Inne:

Potwierdzenie zgłoszenia uwag i wniosków:
………………………………………
(miejscowość, data, podpis)

Uzasadnienie

