
ZARZĄDZENIE NR 111/2017
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu
„Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r poz.1875) 
oraz uchwały nr 405/XLIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 października 2012 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego                     i o wolontariacie  projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 10.12.2010r Nr 262, poz.4157) zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Konopiska  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt programu dostępny będzie: · na stronie internetowej Urzędu Gminy w Konopiskach, · 
w Biuletynie Informacji Publicznej, · na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Konopiskach, · w Urzędzie 
Gminy w Konopiskach w pokoju nr 6.

§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 6 do 27 listopada 2017 r.

§ 4. Konsultacje będą miały formę pisemną. Organizacje zgłaszają swoje stanowiska na formularzu 
zgłoszeniowym będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wypełniony formularz należy złożyć 
w kancelarii Urzędu Gminy w Konopiskach, przesłać pocztą, faksem lub emailem.

§ 5. 1. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego.

2. Organizacje uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do podania wraz ze zgłoszonym 
stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak 
adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.

3. Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji, o których mowa   w § 5 ust. 2, nie będą 
rozpatrywane.

§ 6. 1. Nieprzedłożenie przez uczestników konsultacji stanowisk w terminie wskazanym zgodnie  z § 3, 
oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażania w konsultowanych sprawach.

2. Informacje o wynikach konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Konopiska 
i Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Konopiska

Jerzy Żurek
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Załącznik do Zarządzenia Nr ....................

Wójta Gminy Konopiska

z dnia....................2017 r.

FORMULARZ  KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Lp. Aktualny zapis programu Proponowane zapisy Uzasadnienie

Dane uczestnika konsultacji

Nazwa organizacji

Adres organizacji

Cele statutowe organizacji

Nr telefonu/adres e-mail

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Numer telefonu, e-mail

Uwaga:

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2017 r. (decyduje 
data wpływu do Urzędu Gminy ) pocztą, faksem lub e-maile z dopiskiem „KONSULTACJE PROGRAMU 
WSPÓŁPRACY” na adres:

Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska,  ul. Lipowa 5

Fax: 34/343282035

e-mail:  sekretariat@konopiska.pl  
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